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Resumo 
 

 O presente trabalho desenvolve uma aproximação entre a Reforma Psiquiátrica e a 
Daseinsanalyse de Medard Boss, de modo a buscar contribuições a partir dessa abordagem 
fenomenológica para o processo de Reforma Psiquiátrica, e, dessa forma, para o entendimento 
da loucura, de modo a potencializar o devir de outras loucuras, de uma presença mais humana 
da loucura em nossa sociedade e de relações mais humanas com aqueles que vivem essas 
restrições existenciais. Encontramos na Daseinsanalyse uma base filosófica afinada com os 
princípios e objetivos da Reforma Psiquiátrica, além dessa abordagem fornecer elementos que 
contribuem para os questionamentos que fundamentam esse processo e para a construção de 
novas práticas. Baseada na ontologia de Heidegger, que realiza uma desconstrução do 
pensamento metafísico, a Daseinsanalyse representa um modo de pensar o homem e seus 
fenômenos radicalmente diverso do pensamento moderno metafísico, o qual sustenta toda a 
compreensão e as práticas interventivas desenvolvidas nos últimos séculos, as quais são tão 
veemente questionadas pela Reforma Psiquiátrica. Uma vez que a Reforma Psiquiátrica visa, 
sobretudo, o desenvolvimento de compreensões e relações mais humanas com a loucura e a 
Daseinsanalyse leva em consideração exatamente a dimensão humana do fenômeno, este foi o 
eixo central deste trabalho. Dessa forma, este trabalho apresenta algumas contribuições da 
abordagem daseinsanalítica para a Reforma Psiquiátrica, explicitando aproximações entre 
esses temas em relação à compreensão da loucura, às práticas, às instituições, às relações de 
trabalho, à presença dela na sociedade, entre outros. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O tema do presente trabalho surgiu de um interesse pessoal tanto pelo processo de 

Reforma Psiquiátrica como pela abordagem teórica fenomenológica, além de um fascínio pela 

questão da loucura mais especificamente. Assim, a partir de tais interesses, surgiu a idéia de 

construir uma aproximação entre eles, buscando contribuições a partir da fenomenologia para 

o processo de Reforma Psiquiátrica, e, dessa forma, para o entendimento da loucura, de modo 

a potencializar o devir de outras loucuras, de uma presença mais humana da loucura em nossa 

sociedade e de relações mais humanas com aqueles que vivem essas restrições existenciais. 

 Tendo em vista esse objetivo, escolheu-se dentro do campo da fenomenologia a 

abordagem daseinsanalítica de Medard Boss, pois essa abordagem nos permite uma nova 

compreensão dos fenômenos chamados normais e patológicos do existir humano, levando em 

consideração a especificidade da dimensão humana presente em tais fenômenos, aspecto esse 

fundamental para o objetivo deste trabalho. Além disso, o desenvolvimento da 

Daseinsanalyse por Boss, teve contribuições diretas do próprio pensador Martin Heidegger, e, 

de certo modo, pode-se afirmar que essa abordagem foi construída com a participação do 

filósofo. Tal construção é de grande relevância, pois demonstra que a análise das 

características ontológicas constituintes do existir humano, desenvolvida pelo filosofo, teve 

uma aplicação prática adequada, não sendo erroneamente compreendida, como o fez, por 

exemplo, Ludwig Binswanger1. No entanto, é importante dizer que Binswanger foi o primeiro 

a tentar estabelecer as possíveis contribuições da ontologia de Heidegger para as práticas 

clínicas, tendo uma importante influência em pesquisas posteriores, como é o caso de Boss. 

 Nos últimos séculos, as práticas em relação à loucura evidenciam uma relação 

marcada por exclusão, violência, objetificação e anulação da potência de vida. Diante disso, 

essas práticas e a concepção de loucura que as fundamentam, passaram a ser fortemente 

questionadas, em um processo que ficou conhecido como Reforma Psiquiátrica. Esse processo 

consiste em diversas experiências que buscam criar outras práticas e compreensões da 

loucura, através de um contínuo questionar e reinventar de relações, idéias e concepções, 

                                                 
1 Binswanger cometeu um erro fundamental de interpretação do pensamento de Heidegger, entendendo a 
explicitação ontológica do existir humano, desenvolvida pelo filosofo, como experiências ônticas. Seu principal 
engano foi em relação à característica ontológica do ser humano denominada por Heidegger de Cura (Sorge), a 
qual foi interpretada por Binswanger como um comportamento concreto. 
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envolvendo para além da dimensão clínica, a dimensão social, política, moral e, 

principalmente, humana do fenômeno da loucura. 

 Os diversos trabalhos, pesquisas e discussões na área da Reforma Psiquiátrica, 

enfatizam diferentes dimensões do fenômeno da loucura, envolvem principalmente questões 

políticas, morais, éticas, técnicas, teóricas e jurídicas, porém não há muitas discussões a 

respeito das bases filosóficas que fundamentam a compreensão e a prática psicoterápica, 

como, por exemplo, as concepções de homem e de mundo. 

 Diante disso, encontramos na Daseinsanalyse uma base filosófica afinada com os 

princípios e objetivos da Reforma Psiquiátrica, além dessa abordagem fornecer elementos que 

contribuem para os questionamentos que fundamentam esse processo e para a construção de 

novas práticas. Baseada na ontologia de Heidegger, que realiza uma desconstrução do 

pensamento metafísico, a Daseinsanalyse representa um modo de pensar o homem e seus 

fenômenos radicalmente diverso do pensamento moderno, o qual sustenta toda a compreensão 

e as práticas interventivas desenvolvidas nos últimos séculos, as quais são tão veemente 

questionadas pela Reforma Psiquiátrica. 

 A abordagem teórica fenomenológica, já foi aplicada para a compreensão e construção 

de práticas relativas especificamente a loucura em diversos momentos, constituindo o que se 

denomina de Psiquiatria Fenomenológica. Dessa forma, Ellenberger distingue três etapas da 

Psiquiatria Fenomenológica2: a fenomenologia descritiva, a fenomenologia genético-

estrutural e a fenomenologia categorial. Essas abordagens buscaram contribuições tanto no 

pensamento de Husserl como, posteriormente, no de Heidegger, em uma tentativa de construir 

uma alternativa ao modelo das ciências naturais e a uma compreensão inscrita no pensamento 

moderno. 

 O principal representante da fenomenologia descritiva é Karl Jaspers, o qual busca no 

pensamento de Husserl elementos para uma nova abordagem dos fenômenos 

psicopatológicos. Ele emprega a fenomenologia no sentido ao qual Husserl se refere, como 

uma “‘psicologia descritiva’ dos fenômenos da consciência” (Jaspers, 2006, p. 71), de modo 

que para ele era de fundamental importância “as descrições próprias dos pacientes” (Idem, 

Ibidem, p. 71), pois sua tarefa consistia em saber o que os homens vivenciam e como o fazem. 

Assim, ele afirma que: 
                                                 
2 Ellenberger faz essa distinção das três etapas da Psiquiatria Fenomenológica no texto Introduccion clínica a la 
fenomenologia psiquiátrica y analisis existencial. (Cardinalli, 2002, p. 73). 
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À fenomenologia compete apresentar de maneira viva, analisar em suas 
relações de parentesco, delimitar, distinguir da forma mais precisa possível 
e designar com termos fixos os estados psíquicos, que os pacientes 
realmente vivenciam. (Idem, Ibidem, p. 71). 

 

Jaspers concebe o seu trabalho também como uma psicopatologia compreensiva, e não 

apenas descritiva. Assim, Jaspers pretendia realizar uma descrição viva e cuidadosa das 

vivências dos pacientes, visando com isso o esclarecimento do que ele chama de “conexões 

do psiquismo” (Idem, Ibidem, p. 361).  

Para o autor, os limites do psicopatologista “consistem em jamais poder reduzir 

inteiramente o indivíduo humano a conceitos psicopatológicos”, de modo que a ele “basta 

saber da riqueza infinita de todo indivíduo, que nunca poderá esgotar” (Idem, Ibidem, p. 12). 

Assim, ele afirma que: “Por isso a atitude científica fundamental é estar aberto para todas as 

possibilidades de investigação empírica. É resistir a toda tentativa de reduzir o homem, por 

dizê-lo assim, a um denominador comum” (Idem, Ibidem, p. 17). 

Para tanto, o autor adota uma posição semelhante à redução fenomenológica proposta 

por Husserl, que seria a necessidade de suspendermos ou de colocarmos entre parênteses 

nossos pré-juízos, nossos pré-conceitos e até mesmo as diferentes teorias explicativas sobre o 

real. Assim, Jaspers afirma:  

 

Temos de deixar de lado todas as teorias, as construções psicológicas, tudo 
que é simples interpretação e julgamento. Devemo-nos voltar puramente 
para o que podemos compreender, distinguir e descrever em sua existência 
real. (Idem, Ibidem, p. 72). 

 

Sobre a fenomenologia genético-estrutural, Minkowski e Von Gebsattel são 

considerados os autores mais representativos dessa abordagem. Seus trabalhos levam essa 

denominação porque, além de desenvolveram uma descrição das vivências dos pacientes, 

como fazia Jaspers, eles buscam também identificar uma estrutura que organiza tais vivências. 
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Assim, Minkowski procura “descrever o transtorno gerador através do qual pode ser 

deduzido o conteúdo da consciência e os sintomas do paciente”, desenvolvendo “uma análise 

estrutural dos fenômenos patológicos” (Cardinalli, 2002, p. 77). Já Von Gebsattel procura 

conexões entre a dimensão do psiquismo e a dimensão biológica, de modo que seu trabalho é 

denominado investigação construtivo-genética. 

Em relação à fenomenologia categorial, um dos autores de maior reconhecimento 

nessa abordagem é Binswanger. Num primeiro momento, este autor se aproxima mais das 

idéias de Husserl, se afastando das abordagens que visam uma teoria explicativa e buscando o 

que era vivido intimamente pelos pacientes: 

 

Para Binswanger, a perspectiva fenomenológica difere também da 
Psicopatologia clássica e da Psicanálise, pois estas utilizam a observação e a 
descrição das vivências do paciente como elementos para elaborar uma 
teoria que explique os sintomas do paciente. Enquanto, a perspectiva 
fenomenológica pretende, prioritariamente, captar a vivência íntima, 
penetrando nas significações e no próprio fenômeno anormal através da 
expressão lingüística do paciente. (Cardinalli, 2002, p. 79). 

 

Posteriormente, Binswanger utiliza o pensamento de Martin Heidegger para 

desenvolver uma nova abordagem dos fenômenos psicopatológicos, sendo o primeiro a buscar 

uma implicação prática do pensamento deste filosofo, inaugurando a abordagem 

daseinsanalítica3. 

Dessa forma, Binswanger passa a visar com seus estudos à explicitação da existência 

dos pacientes, de seus mundos. Para tanto, ele realiza descrições dos pacientes a partir de 

algumas categorias ontológicas, como temporalidade, espacialidade, causalidade e 

materialidade, sendo este o motivo de seus trabalhos serem denominados fenomenologia 

categorial. Desse modo,  

 

Para Binswanger, o conhecimento da estrutura da existência, explicitada por 
Heidegger, fornece uma chave sistemática para a investigação imediata da 

                                                 
3 Binswanger deixou de denominar seus trabalhos de daseinsanalíticos após reconhecer publicamente seu 
equivoco em relação à interpretação do pensamento de Heidegger, como afirmado acima. Assim, ele se 
reaproximou de Husserl e passou a denominar suas pesquisas de fenomenologia antropológica.  
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análise existencial, pois ele busca o esclarecimento da existência dos 
pacientes baseado nos existenciais ontológicos heideggerianos. (Idem, 
Ibidem, p. 80) 

 

Todas essas abordagens da Psiquiatria Fenomenológica têm alguns pontos em comum, 

pontos esses importantes para se entender a relevância e significado delas, e para se perceber 

o caminho aberto por elas dentro do campo da psicopatologia. Cardinalli descreve esses 

pontos da seguinte forma: 

 

1 - a busca de fundamentos filosóficos mais pertinentes à compreensão do 
ser humano e das patologias humanas do que os oferecidos pelo modelo da 
Ciência Natural, 2 – o questionamento do modelo explicativo causal da 
Ciência Natural para o estudo dos fenômenos humanos, buscando outras 
formas de explicação e/ou compreensão para as patologias psíquicas (...), 3 
– a consideração de que a posição fenomenológica oferece elementos para o 
esclarecimento e a descrição das experiências dos pacientes, 4 – a procura 
da descrição do que é vivido e experienciado pelo próprio paciente. (Idem, 
Ibidem, p. 76-77). 

 

Assim, esses pontos em comum entre as três abordagens apontam para uma 

insuficiência do modelo da Ciência Natural, que tem como objetivo alcançar uma explicação 

causal dos fenômenos e que, quando transposto para os fenômenos humanos, toma o homem 

da mesma forma como entende os fenômenos da natureza, não levando em consideração a 

especificidade do existir humano e, dessa forma, perde a própria dimensão humana do 

fenômeno. 

Essas abordagens também reconheceram na filosofia fundamentos para o 

desenvolvimento de uma psicopatologia que leve em consideração exatamente o que há de 

humano no fenômeno da loucura, considerando que “o estudo da filosofia possui um valor 

positivo para a atitude humana do psicopatologista na prática e para a clareza de seus motivos 

de conhecimento” (Jaspers, 2006, p. 17).  

A posição fenomenológica adotada por esses autores, evidencia a importância de uma 

adequada apreensão do que é vivido diretamente pelo paciente, dentro da particularidade de 

seu existir. Para tanto, se toma como referência o próprio paciente, e não teorias explicativas 

previamente adotadas. 
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Esses estudos, principalmente os de Binswanger, influenciaram Medard Boss, o qual 

também buscou na fenomenologia elementos para o entendimento e para a prática em relação 

à loucura. Boss buscou contribuições no pensamento fenomenológico de Martin Heidegger, 

preocupando-se mais com a sua aplicação para a psicoterapia especificamente. O 

desenvolvimento da daseinsanalyse por Boss, não representa apenas a continuação dos 

trabalhos de Binswanger, pois, como afirmado anteriormente, Boss teve contribuições diretas 

do próprio filosofo.  

Assim, Boss utiliza o entendimento heideggeriano de homem e mundo, que difere 

radicalmente da oposição sujeito e objeto cartesiana, a qual sustenta todo o pensamento 

moderno, para pensar os fenômenos saudáveis e patológicos do existir humano: 

 

A explicitação do existir humano como Dasein e ser-no-mundo, segundo 
Boss, propicia o esclarecimento da natureza existencial dos fenômenos 
patológicos e permite compreendê-los como manifestações específicas do 
ser humano. (Cardinalli, 2002, p. 82). 

 

Diante disso, evidencia-se a potencialidade da abordagem daseinsanalítica em 

contribuir com o processo de Reforma Psiquiátrica, uma vez que este visa, sobretudo, o 

desenvolvimento de compreensões e relações mais humanas com a loucura e a 

Daseinsanalyse leva em consideração exatamente a dimensão humana do fenômeno, partindo 

de uma concepção filosófica radicalmente diferente da concepção que sustenta todo o pensar e 

a prática questionados pela Reforma. 

Tendo em vista o objetivo deste trabalho, seu desenvolvimento foi dividido em 

capítulos, visando tanto o esclarecimento do processo de Reforma Psiquiátrica e da 

Daseinsanalyse, como também realizando uma reflexão teórica sobre ambos os temas, de 

modo a construir uma aproximação entre eles. 

O capítulo I percorre a história da loucura, o modo como a loucura foi sendo entendida 

e as práticas que foram sendo desenvolvidas ao longo dos séculos. Esse capítulo foi dividido 

em duas partes, a primeira aborda a recepção da loucura pelo Ocidente e a segunda aborda a 

recepção dela pelo Brasil. A escolha por pesquisar a maneira como a loucura foi sendo 

entendida e as práticas desenvolvidas a partir de um recorte do Ocidente e do Brasil 



 7

especificamente, surgiu por serem essas as realidades culturais mais próximas deste trabalho. 

Desta forma, os desdobramentos deste trabalho encontrarão território nesses contextos e, 

portanto, é importante eles fazerem parte das reflexões. Ao expor a história da loucura nessas 

sociedades, considerou-se importante revelar os significados e sentidos que fundamentam os 

diferentes modos de conceber a loucura e as práticas, os quais muitas vezes assumem um 

caráter médico, social, ético, moral e até econômico. Pretende-se com esse capítulo apenas 

contextualizar o surgimento do processo de Reforma Psiquiátrica e a necessidade de novas 

visões sobre a experiência da loucura. Evidencia-se também, com a contextualização 

histórica, a importância da abordagem daseinsanalítica, que inaugura uma nova possibilidade 

de compreensão da loucura e uma nova terapêutica. É importante afirmar que esse capítulo 

tem apenas o objetivo de contextualização histórica, não se pretendendo com ele realizar um 

tratado aprofundado sobre a história da loucura. 

O capítulo II aborda o processo de Reforma Psiquiátrica, visando esclarecer o seu 

surgimento e desenvolvimento. Esse capítulo também foi dividido em duas partes, de modo 

que a primeira diz respeito à Reforma Psiquiátrica na Europa, enquanto a segunda aborda esse 

processo no Brasil em particular. A escolha por pesquisar esse processo na Europa se deu pois 

foi aonde aconteceram as principais experiências da Reforma, as quais influenciaram o 

desenvolvimento desse processo em muitos outros locais do Ocidente. A escolha do Brasil 

ocorreu pois, como já afirmado, é a realidade mais próxima do presente trabalho, sendo 

importante apresentar as particularidades da Reforma nesse país. Esse capítulo tem como 

objetivo esclarecer o modo como o processo de Reforma Psiquiátrica se deu nos contextos 

assinalados, apresentando as principais experiências, os questionamentos que as fundamentam 

e também a influência de outros âmbitos, como, por exemplo, o âmbito social e o político, no 

desenvolvimento delas. 

O capítulo III tem como tema a Daseinsanalyse de Medard Boss. Como os dois 

anteriores, esse capítulo também foi dividido em duas partes, de modo que a primeira aborda 

o contexto filosófico do surgimento da abordagem daseinsanalítica e a segunda diz respeito à 

abordagem propriamente dita. A primeira parte visa esclarecer o significado da 

Daseinsanalyse, expondo brevemente o paradigma metafísico e seus desdobramentos e 

demonstrando como a fenomenologia assume um sentido radicalmente oposto ao pensamento 

moderno fundamentado nessa metafísica e, dessa forma, realiza uma abertura de implicações 

também radicalmente diversas. A importância dessa parte reside em que, além de 

contextualizar o surgimento da Daseinsanalyse, o paradigma metafísico com o qual essa 
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abordagem rompe, fundamenta todo o entendimento e as práticas questionadas pela Reforma 

Psiquiátrica. A segunda parte esclarece a abordagem daseinsanalítica, apresentando suas 

particularidades, a visão de homem e mundo que a fundamenta, as implicações para a 

compreensão da loucura e da pessoa que a experiencia e, também, a terapêutica que propõe. 

Essa apresentação se desenvolve de modo a realizar uma reflexão, evidenciando as 

aproximações existentes tanto na compreensão da loucura como na terapêutica proposta pela 

Reforma e pela Daseinsanalyse, além de apresentar uma visão crítica do modelo metafísico e 

de suas implicações para a loucura, evidenciando aproximações também nesse sentido. É 

importante esclarecer que esse capítulo não pretende realizar uma psicopatologia 

daseinsanalítica e nem discorrer sobre cada um dos modos de adoecimento psíquico a partir 

de uma visão daseinsanalítica. 

O capítulo IV tem como objetivo explicitar as aproximações entre a Reforma 

Psiquiátrica e a Daseinsanalyse. Essas aproximações já estão, de certo modo, presentes nos 

capítulos anteriores, porém nesse capítulo é feita uma explicitação mais organizada, expondo 

o que há de fundamentalmente comum em ambos os temas.  

Nas considerações finais, alguns pontos abordados no desenvolvimento do trabalho 

serão retomados. Aqui serão apresentadas também algumas críticas que emergiram na 

realização das pesquisas que constituíram o trabalho, mas que, no entanto, não eram 

adequadas de serem apresentadas nos outros capítulos. Algumas inquietações também 

constituem essa parte, apontando potenciais territórios para novas reflexões, trabalhos e 

experiências. 

Além disso, optou-se por abrir cada capítulo com um poema, pois se considera que a 

poética é o modo que mais se aproxima do Ser, que o revela em suas diferentes e inusitadas 

possibilidades. Assim, os poemas têm o intuito de sensibilizar e provocar uma aproximação 

íntima com os temas. 
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MÉTODO 
 

  

O presente trabalho consiste, inicialmente, em uma breve revisão bibliográfica acerca 

da história da loucura, com o intuito de contextualizar e fundamentar o tema central. 

Posteriormente, constitui-se uma revisão bibliográfica, aprofundada na direção proposta pelo 

trabalho, a respeito da Reforma Psiquiátrica e da Daseinsanalyse de Medard Boss. A 

discussão apresentada consiste também em uma reflexão teórica acerca desses temas, tendo 

como finalidade realizar aproximações que possam trazer contribuições a respeito da 

compreensão da loucura e, dessa forma, das práticas e relações resultantes. 
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ONTEM 

 

Até hoje perplexo 
ante o que murchou 
e não eram pétalas. 
 

De como este banco 
não reteve forma, 
cor ou lembrança. 
 

Nem esta árvore 
balança o galho 
que balançava. 
 

Tudo foi breve 
e definitivo. 
Eis está gravado 
 

não no ar, em mim, 
que por minha vez 
escrevo, dissipo. 
 

(Carlos Drummond de Andrade, 2002, p. 142) 
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CAPÍTULO I 

 

O FACETAR DA HISTÓRIA 
 

(...) não existe cultura que não seja sensível, na conduta e na linguagem dos 
homens, a certos fenômenos com relação aos quais a sociedade toma uma 
atitude particular: estes homens não são considerados nem completamente 
como doentes, nem completamente como criminosos, nem feiticeiros, nem 
inteiramente como pessoas normais. Há neles algo que fala da diferença e 
chama a diferenciação. (FOUCAULT, 1975, p. 87). 

 

1. A recepção da loucura pelo Ocidente 
 

 A concepção de loucura e as formas de se relacionar com o indivíduo considerado 

louco dela decorrentes variam nas diversas sociedades e principalmente ao longo da história. 

Muitas vezes, a loucura foi vista como manifestação do sagrado; outras vezes, adquiriu o 

caráter de periculosidade que criou a necessidade da exclusão do louco. Diante dessa 

diversidade de concepções, é importante compreender de quais modos a loucura foi sendo 

entendida pela cultura ocidental e como essas transformações foram se dando. 

  O autor João A. Frayze-Pereira na obra O que é a loucura, de 1982, percorre a história 

das concepções de loucura em vários períodos e as mudanças neles processadas. Segundo ele, 

nas sociedades primitivas o conhecimento atravessava a dimensão do sobrenatural, a qual foi 

praticamente abandonada com o primado da razão, que se consolidou com René Descartes no 

século XVII. Nessas sociedades, onde se recorria ao plano do sobrenatural para explicar e 

compreender a realidade, o fenômeno da loucura muitas vezes era visto como possessão, ou 

seja, o louco era visto como alguém que havia sido possuído por espíritos ou entidades 

exteriores a ele. No entanto, essa possessão nem sempre tinha caráter nocivo; muitas vezes ela 

representava a encarnação de uma divindade. Outras vezes a loucura era entendida também 

como fuga da alma do indivíduo: a alma deixara de habitar certo corpo e o estado no qual ele 

ficava expressava a loucura. A figura do xamã entra aqui com a função de, por meio da ação 

mágico-terapêutica, expulsar o espírito ou entidade responsável pela possessão ou recuperar a 

alma do indivíduo. 
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 Nessas sociedades, a loucura não é entendida como enfermidade, ela não pertence ao 

âmbito do patológico. Nesse sentido, o autor afirma que: 

 

Nas sociedades ditas selvagens, primitivas ou arcaicas, a loucura está 
presente no coração das coisas e dos homens como manifestação do sagrado. 
Nessas sociedades, o louco é reconhecido e aceito como diferente. No 
entanto, é preciso ficar bem claro, diversidade não é necessariamente 
doença. (Frayze-Pereira, 1982, p. 43-44) 

 

Nas civilizações antigas também podemos encontrar a loucura inscrita no campo do 

sagrado. Ela era vista como decorrente da interferência dos deuses, de forma que se recorria 

às mitologias para o seu entendimento e explicação. Nesse momento, a loucura ainda 

permanece isenta de qualquer relação com o âmbito patológico, e o estado decorrente da 

interferência dos deuses não era entendido como um estado de enfermidade, o que só irá 

ocorrer por volta do século XVIII. 

 Em relação ao período Medieval e aos séculos que marcam sua transição para a 

Modernidade, o autor Frayze-Pereira (1982) aponta que, desde a Alta Idade Média até o fim 

das Cruzadas, a lepra representou a principal ameaça ao homem europeu. Dessa forma, houve 

nesse período uma multiplicação dos leprosários, que tinham a função de isolar os enfermos 

numa tentativa de conter a contaminação da doença. A forma como o leproso era visto era 

carregada de sentidos e valores religiosos. Assim, a doença representava a punição de Deus 

ao pecador, e o seu isolamento era uma oportunidade de purificação e reintegração espiritual. 

Após as Cruzadas, a lepra praticamente desapareceu, porém os sentidos e valores a ela 

relacionados permaneceram e passaram a ligar-se a outros grupos da população, como os 

pobres, os vagabundos e os “alienados”. Dessa forma, os leprosários deram origem às 

medidas de segregação e exclusão de determinados grupos da sociedade, e é nesse grande 

conjunto de desajustados que identificamos, nesse momento histórico, o lugar do que se 

chama loucura. 

 Sobre o Renascimento, Foucault em seu livro História da Loucura na Idade Clássica, 

de 1972, fala de uma oposição entre o que chama de experiência trágica e cósmica da loucura 

e experiência crítica da loucura, presentes em tudo o que pode ser sentido e formulado sobre a 

loucura nesse período. A primeira, expressa principalmente nas artes, tem caráter de 
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revelação; a loucura encerra um saber próprio que diz algo sobre a verdade do homem, está 

envolta em imagens oníricas e anuncia o fim dos tempos. Alguns dos representantes dessa 

trágica loucura do mundo são Bosch, Brueghel Thierry Bouts e Dürer. Uma das obras mais 

conhecidas é a Nau dos Loucos, de Bosch, a qual representa as embarcações responsáveis por 

livrar as cidades da presença dos loucos, uma prática carregada de significados e 

simbolismos: 

 

Por um lado, não se deve reduzir a parte de uma eficácia prática 
incontestável: confiar o louco aos marinheiros é com certeza evitar que ele 
ficasse vagando indefinidamente entre os muros da cidade, é ter a certeza de 
que ele irá para longe, é torná-lo prisioneiro de sua própria partida. Mas a 
isso a água acrescenta a massa obscura de seus próprios valores: ela leva 
embora, mas faz mais que isso, ela purifica. Além do mais, a navegação 
entrega o homem à incerteza da sorte: nela, cada um é confiado a seu 
próprio destino, todo embarque é, potencialmente, o último. É para outro 
mundo que parte o louco em sua barca louca; é do outro mundo que ele 
chega quando desembarca. (Foucault, 1972, p. 11-12). 

 

Já na experiência crítica, presente na literatura, a loucura está inscrita no campo da 

linguagem e aparece como irrisão, como sátira moral. Fala dos defeitos humanos, nela o 

homem é confrontado com a sua verdade moral, com as regras próprias à sua natureza e à sua 

verdade. Essa experiência literária aparece em autores como Flayder e Erasmo e foi essa 

consciência crítica que, sob formas filosóficas ou científicas, foi ganhando maior ênfase nesse 

período, enquanto a experiência trágica foi quase totalmente esquecida.  

Nesse período encontramos alguns relatos da existência de espaços de confinamento e 

controle da loucura, porém eles eram poucos, sendo que a exaltação da loucura no campo das 

arte e da literatura era o que predominava. 

Ao longo do século XVII criam-se as casas de internamento onde a loucura é 

aprisionada. Nesse período estruturam-se a sociedade burguesa e o racionalismo proveniente 

da filosofia de Descartes, que passará a orientar todo o pensamento moderno, bem como a 

categorização e organização cotidiana da realidade e da sociedade. Assim, a loucura adquire 

sentido oposto ao da razão. Ela não pertence ao racionalismo dominante de entender, pensar e 

se relacionar com o mundo; é exterior a ele e, portanto, separa-se da sabedoria e é condenada 

ao silêncio.  
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 É nesse contexto que, em 1656, funda-se em Paris o Hospital Geral, uma instituição 

que tinha como objetivo recolher os pobres da cidade para preservar a ordem e que mais tarde 

se difundiu por toda a Europa. Muitos leprosários foram reativados para abrigar os novos 

Hospitais Gerais e em seu interior encontravam-se não apenas os pobres, mas toda uma classe 

de pessoas que se queria excluir, entre os quais estavam os libertinos e os loucos: “O objetivo 

da admissão no Hospital Geral não é o tratamento, mas a convicção de que estes sujeitos não 

podem ou não devem participar da sociedade” (Rosa, 2005, p. 85). O desemprego, a 

ociosidade e a desrazão eram vistos como pecado e como uma questão de escolha, que se 

recobria por uma valoração ética. 

 O internamento adquiriu também um sentido econômico, pois os internos eram 

submetidos ao trabalho forçado e, portanto, transformados em fontes de mão-de-obra barata. 

Porém, a imposição do trabalho forçado tinha motivos mais repressores que econômicos, de 

modo que os trabalhos realizados eram pesados e exigiam muito do indivíduo, constituindo, 

de certo modo, uma punição (Frayze-Pereira, 1982). 

 Assim, as casas de internamento eram um meio de efetivar a segregação e a exclusão 

de todas as pessoas inadequadas no que concerne à razão, aos valores e à moral da sociedade 

burguesa. Sobre isso, Robert Castel diz: 

 

Por essa razão não deve surpreender que as mesmas disposições valham para 
os loucos e para as outras categorias de pessoas susceptíveis de correção: 
pródigos, libertinos, e mesmo espiões e jansenistas. As “ordens” são tomadas 
contra o desvio familiar ou contra ameaças à segurança pública: crimes de 
Estado, indisciplina militar ou religiosa, questões de polícia. Os problemas 
referentes aos insanos representam apenas uma subespécie dessa categoria 
de delitos que provocam a intervenção do poder executivo. Os diferentes 
tipos de desvios são, portanto, menos confundidos do que reunidos sobre a 
base da repressão comum que eles exigem (Castel, 1978, p. 28). 

 

A loucura aparecia vinculada não apenas à perda da razão, estava ligada a má vontade, 

a erro ético, passando a representar uma questão de escolha. Dessa forma, o internamento 

ainda não pertencia ao campo médico; não havia uma intenção de curar ou tratar, mas apenas 

de ocultar e excluir, assim como se fazia com outros fenômenos que não encontravam espaço 

na sociedade, como o desemprego. 
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 Frayze-Pereira (1982) aponta que nesse momento desenvolveram-se, nos hospitais, 

práticas de exibição dos loucos em espetáculos, nos quais eles eram acorrentados e 

confinados em espaços com aspecto de jaulas. Essas práticas foram conferindo ao louco certa 

animalidade, levando-o a ser visto como dotado de uma ferocidade animal que tinha que ser 

controlada. Desse modo, a loucura não era vista nem como doença nem como desvio, mas 

como algo a ser domesticado, algo que não pertencia à mesma natureza que a do homem. 

 Em meados do século XVIII ocorreu a difusão de certo temor pela contaminação da 

loucura, o que lhe confere valor de doença, dentro da concepção moderna de patologia. Nesse 

período surgiram protestos contra a internação de grupos de pessoas junto dos loucos na 

mesma instituição. Esses protestos partiam dos próprios internos, que não queriam ter 

associados a si os mesmos valores que eram atribuídos à figura do louco, o risco de alienação 

e humilhação. Também nesse momento os pobres saíram dos hospitais gerais e foram 

reintroduzidos na comunidade, como conseqüência da economia liberal que admitia que a 

riqueza era conseqüência do trabalho dos homens, o que levava a crer que, quanto mais 

populosa, mais rica era a nação. 

 Nesse contexto, as famílias acabaram se tornando responsáveis pelo louco. Tinham 

como dever proteger a ordem pública deles de modo que deveriam ser penalizadas aquelas 

que transgredissem essa regra: “Aqueles que têm a infelicidade de serem atingidos por essas 

doenças devem ser guardados por seus parentes, ou às suas custas, de maneira que a 

tranqüilidade pública não seja perturbada por esses desafortunados” (Des Essarts, 1789, apud 

Castel, 1978, p. 25). 

Aqui a loucura aparecia como irregularidade, anormalidade, erro que deveria ser 

castigado, castigo esse constituído pelo escândalo social. Nesse sentido, Frayze-Pereira 

afirma: 

 

(...) aquilo que o internamento clássico escondia porque a sociedade dele 
sentia vergonha, nesse final do século XVIII é descaradamente mostrado 
como tal, transformado em coisa pública e familiar, para as consciências 
escandalizadas (Frayze-Pereira, 1982, p. 81). 
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 No fim do século XVIII, o internamento ganhou sentido de cura. A loucura, tendo se 

tornado doença, encontrou nessa medida uma prática terapêutica que transformou as casas de 

internamento em asilos. É nesse momento que a medicina tomou para si a loucura como seu 

objeto de conhecimento, constituindo a área da psiquiatria.  

Diante do racionalismo moderno a loucura transforma-se em objeto, em doença. A sua 

manifestação se dá, portanto, por meio de sintomas que podem ser classificados e reunidos 

sob uma nomenclatura que designa uma determinada patologia: o louco se torna paciente. 

Esses conjuntos de sintomas são diagnosticados e submetidos a tratamentos que visam a sua 

cura.  

 Assim, a Psiquiatria clássica constituiu-se dentro do pensamento racionalista, 

submetendo o fenômeno da loucura a uma objetividade científica. A loucura é inserida no 

campo das relações causais; sendo doença, busca-se sua causa pretendendo alcançar sua cura. 

Criou-se um sistema de classificação ao qual o homem passou a ser submetido para 

determinar qual a sua patologia: os famosos manuais de classificação da psiquiatria. Essas 

classificações patológicas acabam gerando rótulos que limitam as possibilidades do 

indivíduo, reprimem-no e alienam-no (Frayze-Pereira, 1982; Rosa, 2005). 

 Apesar de ter ocorrido certa humanização do internamento em alguns locais, essa 

medida ainda representava uma prática de segregação e de exclusão. Além disso, faziam parte 

da terapia ameaças e diversas formas de punição que partiam da figura do médico, sempre 

visando a “cura” do louco, ou melhor, sua adequação ao prescrito pela sociedade. Dessa 

forma, as casas de internação pretendiam curar a loucura, acabar com as diferenças, 

normalizar o anormal. 

 Dessa forma, as ciências médicas emergiram em consonância com a patologização da 

loucura, conferindo-lhe o status de doença mental, a partir do qual o louco passou a ser visto e 

entendido em todas as suas dimensões possíveis, constituindo-se um reducionismo e 

restringindo suas possibilidades. Elisa Zaneratto Rosa afirma: 

 

O desenvolvimento da ciência moderna, sobretudo o desenvolvimento da 
Psiquiatria e da própria Psicologia pode então ser destacado como condição 
fundamental para a efetivação desse novo estatuto à loucura e para o 
desenvolvimento dos conhecimentos e das práticas médicas e psicológicas 
em relação à mesma. Mais que isto, é possível dizer que estas ciências se 
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constituem ao mesmo tempo em que se constitui a nova forma da loucura, a 
doença mental, pois são condicionadas por um mesmo processo (Rosa, 2005, 
p. 90). 

 

No começo do século XIX houve uma difusão dos hospitais psiquiátricos no mundo 

civilizado ocidental. Nesses hospitais, as condições eram precárias, os pacientes eram tratados 

desumanamente e muitas vezes com violência. A institucionalização acabava gerando um 

sentimento de impotência e uma despersonalização do paciente; as práticas desenvolvidas 

promoviam uma violência tanto física quanto psicológica. O manicômio tornou-se o lugar do 

louco por excelência, ou melhor, o único espaço reservado para ele. 

 As relações dentro desses hospitais eram extremamente hierarquizadas. Havia um 

distanciamento que separava e desumanizava a relação entre o médico e o paciente na qual 

este último era visto apenas como um campo de sintomas e não como um ser humano em sua 

totalidade e unicidade. Seu discurso era desprovido de qualquer importância e significação; 

havia uma anulação do humano, uma coisificação do paciente ao submeter-se à 

institucionalização.  

 Muitas teorias se desenvolveram a partir de correntes organicistas, numa tentativa de 

explicar o fenômeno da loucura com base em interações bioquímicas. A partir desses estudos, 

diversas práticas se originaram, como os tratamentos farmacológicos, o eletro-choque e as 

psicocirurgias. Não podemos nos esquecer de que, subjacente a essas práticas, encontramos 

uma história marcada pela moralidade e pela exclusão: 

 

Desta maneira, as técnicas justificadas pela fisiologia da época, como, por 
exemplo, as duchas frias, as máquinas rotatórias e mais adiante o próprio 
emprego da medicalização apresentam-se como um regime repressivo e 
moral, a serviço da manutenção da ordem, embora mascarados pelo discurso 
da cientificidade dentro do espírito positivista (Idem, Ibidem, p. 93). 

 

Ao longo desse século, diversas teorias foram desenvolvidas no âmbito da Psicologia 

e da Psiquiatria, como por exemplo, a Psicanálise. Muitas se baseiam em questões 

estritamente orgânicas, outras levam em consideração a história de vida da pessoa, seus afetos 

e relações interpessoais. Mas é importante enfatizar que as práticas que utilizam a medida de 
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internamento em hospital psiquiátrico sempre resultaram de alguma maneira em sofrimento, 

exclusão e invalidação social e política. 

 Frayze-Pereira (1982, p. 102) afirma que “...se a loucura é nesse mundo patologia ou 

anormalidade é porque a coexistência de seres diferenciados se tornou uma impossibilidade”. 

Assim, cria-se a necessidade de questionar até que ponto o patológico é determinado pela 

dimensão biológica, psicológica ou social. Evidencia-se de que modo a cultura, o momento 

histórico e o projeto social, político e econômico de cada contexto têm influências 

significativas no que concerne à loucura, nos seus sentidos e significados, no que é 

considerado patológico, no tratamento e até mesmo na própria experiência da loucura. 

 A partir dessa concepção de loucura como des-razão e doença mental que se instituiu 

nos últimos séculos e das práticas, relações e sentimentos dela decorrentes, surgiram alguns 

movimentos, conhecidos como Reforma Psiquiátrica, numa tentativa de transformar esse 

olhar destinado à loucura e instituir novas formas de presença da loucura em nossa sociedade. 

Porém esses movimentos ainda estão longe de alcançar uma efetiva e ampla transformação, 

havendo a necessidade de contínuas lutas e construção de novos trabalhos que contribuam 

para essa transformação. 

 

2. A recepção da loucura no Brasil 

 

No Brasil, ao longo dos séculos XIX e XX, as concepções e práticas em relação à 

loucura adquiriram os mesmos significados e sentidos acima descritos. A loucura, que antes 

desfrutava de certo grau de liberdade e tinha seu lugar em meio a sociedade, é excluída e 

aprisionada, torna-se doença e passa a ser entendida por meio de categorias. A figura do louco 

reveste-se de certa periculosidade, ele é anulado juntamente de seus direitos, é tratado por 

meios violentos que atingem seu corpo e a totalidade de sua existência, constituindo sempre 

como base a essas práticas e concepções questões políticas, econômicas e marcadamente 

morais, buscando-se construir uma ordem e disciplina social.  

No livro O espelho do mundo – Juquery, a história de um asilo, de 1988, Maria 

Clementina Pereira Cunha discorre sobre as concepções e práticas em relação à loucura no 

Brasil do final do século XIX até a década de 30, tendo como eixo central o hospital 
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psiquiátrico Juquery, que representou por muitas décadas o hospício que servia como modelo 

para a psiquiatria brasileira.  

A autora afirma que os hospícios consolidaram-se com o intuito de assistir e curar 

indivíduos que já não cabiam na ordem da sociedade burguesa; o alienismo tinha a função de 

limpar e disciplinar o meio urbano. Assim, a loucura era representada pelos vadios, jogadores, 

prostitutas, cafetões, ladrões, assassinos, ou seja, todos aqueles que significavam um risco à 

ordem social. 

O alienismo constitui-se, então, como medicina social e higiênica destinada ao 

controle sanitário da sociedade. Muitas práticas sociais passaram a ter significado de 

morbidez, criando-se a possibilidade de medicalizar amplos setores da população que se 

afastavam das normas da moral ou da disciplina. Nesse sentido, afirma Cunha: 

 

O alienismo não problematiza exclusiva ou diretamente o proleteriado, as 
“classes pobres”, o trabalhador fabril ou qualquer figura semelhante a uma 
classe social: ele tematiza segmentos sociais – ou algumas categorias de 
indivíduos – resistentes à disciplina, à normalização, à moral e aos bons 
costumes (Cunha, 1988, p. 53)  

 

Com a instauração da República, houve maior ênfase aos instrumentos de 

disciplinarização; a nova medicina higiênica que se institui tem como foco todas as instâncias 

da vida, inclusive as mais pessoais, de modo que, com o objetivo de se instituir ordem e 

disciplina urbanas, ela atinge a sexualidade, a habitação, a família, as massas, entre outras 

coisas.  

Evidenciou-se na legislação de 1903 o objetivo de exclusão social promovido pelo 

alienismo, que atribui à loucura uma natureza patológica e afirma que o alienado é o 

indivíduo que, por moléstia congênita ou adquirida, compromete a ordem pública ou a 

segurança das pessoas. 

A autora estabelece uma relação entre as práticas e o sentido que o alienismo assumiu 

e o impacto e velocidade do crescimento urbano e industrial no Brasil na segunda metade do 

século XIX. Com tal crescimento e transformações, muitos integrantes da sociedade, 

principalmente os improdutivos, como os velhos e os deficientes, tiveram que reinventar seu 
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lugar, e muitos deles foram encontrar como único espaço possível o hospício, ao lado dos 

loucos. Dessa forma, o hospício passou a atender também as necessidades de explosão 

urbana, absorvendo uma camada da população. Assim, o Juquery, na virada do século, 

cumpre a:  

 

(...) função de depósito necessária a uma sociedade que recém se organiza 
para a vida urbana e para as disciplinas da fábrica, assumindo as tarefas 
iniciais de organizar, limpar e docilizar o mercado de trabalho eliminando 
suas “sobras” e “detritos”. (Idem, Ibidem, p. 129). 

 

As idéias e políticas de higienização e disciplinarização promoviam o medo do 

contágio da loucura, da desordem, da imoralidade, criando-se diversas instâncias de 

intervenção na questão da saúde pública, como órgãos públicos de polícia médica e de 

controles sanitários, e conferindo à medicina grande poder e autoridade.  

As multidões ganham atenção especial a partir do medo do contágio, tornam-se a 

principal ameaça a ser enfrentada em um período de muitas greves e manifestações, que eram 

vistas como empecilhos para a ordem e para a disciplina social. Assim, “caberá ao alienista, 

neste caso, identificar e isolar seus agentes deflagradores, os indivíduos nocivos e 

degenerados, passíveis de contaminar o corpo social com o vírus da desordem” (Idem, 

Ibidem, p. 49-50). 

Até pelo menos a segunda metade do século XIX, os loucos ainda circulavam 

livremente pelas cidades, faziam parte da paisagem cotidiana; até o final desse século, as 

práticas de controle da loucura constituíam-se em apenas mecanismos de exclusão social 

focados nos “perigosos”; ainda não havia a preocupação de medicalizar. As casas de 

internamento são recentes nesse período, o louco poderia ser aprisionado mesmo na cadeia até 

então, onde eram separados dos “sãos” e acorrentados para se garantir a disciplina. 

O primeiro hospício instalado no país data de 1852, em São Paulo. No seu interior as 

práticas eram excessivamente violentas, de modo que para conter a “promiscuidade” entre os 

internos, por exemplo, os pés e mãos das mulheres eram amarrados à noite, prática que 

chegou a ocasionar óbitos por asfixia. As condições eram precárias, não havia ventilação e 

nem condições sanitárias e de segurança, e ocorriam diversas epidemias, além de haver um 

grave problema de superpopulação, que dava lugar, conseqüentemente, a um elevado índice 
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de mortalidade: 50% dos que estiveram internados lá, morreram durante o período de 

internação. 

Na virada do século, Franco da Rocha tornou-se uma figura essencial na história da 

medicina mental, ele:  

 

(...) reivindicou a construção de um novo hospício, em moldes modernos, e 
reclamou a competência exclusiva dos médicos no que diz respeito à gestão 
dos locais de internamento. Introduziu a noção médica da loucura, a leitura 
científica de seus fenômenos e a solução clínica e terapêutica de suas 
manifestações. (Idem, Ibidem, p. 64). 

 

Rocha introduziu fortemente a laborterapia nas práticas de tratamento, enfatizou a 

importância de as casas de internamento estarem localizadas fora dos limites da capital e de se 

evitar a acumulação em uma casa só. Suas idéias deram origem ao Juquery, que foi por muitas 

décadas o hospício modelo e o qual administrou até a sua aposentadoria no final dos anos 20. 

Sobre essa instituição, afirma a autora: 

 

O Hospício do Juquery vem para equacionar, pela via científica e sob o 
signo reconciliado da “cura” e da “assistência”, uma questão política 
fundamental: conferir legitimidade à exclusão de indivíduos ou setores 
sociais não totalmente enquadráveis nos dispositivos penais; permitir a 
guarda, e quiçá a regeneração ou disciplinarização de indivíduos resistentes 
às disciplinas do trabalho, da família e da vida urbana; reforçar papéis 
socialmente importantes para o resguardo da ordem e da disciplina, 
medicalizando comportamentos desviantes – como as perversões sexuais ou 
a vadiagem – e permitindo que sua reclusão possa ser lida como um ato em 
favor do louco, e não contra ele. (Idem, Ibidem, p. 80). 

 

Nas primeiras décadas do século XX, o alienismo adota uma postura radicalmente 

organicista, e a loucura se reveste de caráter essencialmente patológico; ela é vista, tratada e 

investigada como categoria de doença. 

O Juquery, suas práticas e até mesmo sua estrutura física eram profundamente 

despersonalizantes, havia nele anulação total do “eu”, ausência de privacidade e constante 
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vigilância. No entanto, os internos encontravam seus meios de resistência a essa situação, 

buscando nos mínimos detalhes esboçar um contorno de identidade, como enfeitar o uniforme 

com plantas e flores. Essa resistência também é expressada em algumas cartas que os internos 

escreviam, muitas das quais eram submetidas à censura e não chegavam ao destinatário; eram 

arquivadas nos prontuários como confirmação de sua doença e da necessidade de internação, 

como é o caso de um paciente que escreve: “Cago nas suas artes de curar (...) eu fico com a 

minha loucura” (Paciente José A. P., apud Cunha, 1988, p. 101). 

A instituição continuava intensamente violenta, havia a prática de terapêuticas de 

tortura, como a malarioterapia, a traumaterapia e os banhos, todo o sistema agredia o físico e a 

própria existência dos internos enquanto existência humana, o que refletia em seus rostos e 

em sua postura corporal: “olhos baixos, ombros curvados, atitude humilde, mansidão são 

características comuns destes esquivos habitantes do espelho, provas ambulantes de sua 

eficácia ‘terapêutica’” (Cunha, 1988, p. 97). 

Após duas décadas em pleno funcionamento, o hospício do Juquery começou a entrar 

em declínio. Em meados dos anos 30, políticas sociais de saúde mental começaram a ser 

implantadas. Os hospícios e hospitais continuaram a existir, mas passaram a ser insuficientes 

para o projeto disciplinador. Criaram-se ambulatórios, clínicas abertas e novas colônias e 

hospícios espalhados pelo interior com o intuito de descentralizar. Os psiquiatras passam a 

reivindicar também a criação de clínicas de higiene mental para o homem comum, com o 

objetivo de difundir hábitos saudáveis. Assim, ampliaram-se e diversificaram-se os espaços e 

instâncias de intervenção da psiquiatria. A teoria organicista foi relativizada nesse período e 

teorias de origem social da loucura emergiram, transferido para o social o foco de 

intervenção, visando principalmente impedir a emersão da própria loucura. 

Nos anos 20 iniciou-se também o crescimento de uma rede privada de psiquiatria que 

atendia a população burguesa, o que deixava reservados ao hospício os indigentes e 

trabalhadores braçais, fato que contribuiu para o declínio do Juquery. 

As concepções e práticas em relação à loucura no Brasil nesse período revelam seu 

caráter marcadamente moralizante: tudo o que fugia aos padrões morais e conveniências 

sociais era categorizado como doença, as práticas eram essencialmente excludentes e 

discriminatórias, o cotidiano institucional era extremamente violento, resultando na anulação 

do humano em todas as suas facetas e possibilidades. Assim, o alienismo brasileiro dessa 
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época estava essencialmente fundamentado na moral, excluía mais do que cuidava, tinha 

como foco a doença, os comportamentos incômodos à sociedade, e não a pessoas como um 

todo e seu sofrimento, cumprindo desse modo as funções de disciplinarização e normatização 

da sociedade. 
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LISBON REVISITED 
(1923) 
 

Não: não quero nada. 
Já disse que não quero nada. 
 

Não me venham com conclusões! 
A única conclusão é morrer. 
 

Não me tragam estéticas! 
Não me falem em moral! 
Tirem-me daqui a metafísica! 
Não me apregoem sistemas completos, não me enfileirem conquistas 
Das ciências (das ciências, Deus meu, das ciências!) –  
Das ciências, das artes, da civilização moderna! 
 

Que mal fiz eu aos deuses todos? 
 

Se têm a verdade, guardem-a! 
 

Sou um técnico, mas tenho técnica só dentro da técnica. 
Fora disso sou doido, com todo o direito a sê-lo. 
Com todo o direito a sê-lo, ouviram? 
 

Não me macem, por amor de Deus! 
 

Queriam-me casado, fútil, quotidiano e tributável? 
Queriam-me o contrário disto, o contrário de qualquer cousa? 
Se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes, a todos, a vontade. 
Assim, como sou, tenham paciência! 
Vão para o diabo sem mim, 
Ou deixem-me sozinho ir para o diabo! 
Para que haveremos de ir juntos? 
 

Não me peguem no braço! 
Não gosto que me peguem no braço. Quero ser sozinho. 
Já disse que sou sozinho! 
Ah, que maçada quererem que eu seja de companhia! 
 

Ó céu azul – o mesmo da minha infância –, 
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Eterna verdade vazia e perfeita! 
Ó macio Tejo ancestral e mudo. 
Pequena verdade onde o céu se reflecte! 
Ó mágoa revisitada, Lisboa de outrora de hoje! 
Nada me dais, nada me tirais, nada sois que eu me sinta. 
 

Deixem-me em paz! Não tardo, que eu nunca tardo... 
E enquanto tarda o Abismo e o Silêncio quero estar sozinho! 
 
(Fernando Pessoa, 1998, p.159) 
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CAPÍTULO II 

 

A REFORMA PSIQUIÁTRICA: 
NOVOS TERRITÓRIOS E OLHARES PARA A LOUCURA 

 

 

1. A Reforma Psiquiátrica na Europa 

 

No século XX, diversos movimentos surgiram, principalmente na Europa, com o 

intuito de questionar a concepção de loucura desenvolvida nos últimos séculos, bem como as 

formas de tratá-la. Esses movimentos são conhecidos como movimentos de Reforma 

Psiquiátrica e se desenvolveram principalmente na França, na Inglaterra e na Itália.  

O processo de Reforma visa a superação do modelo manicomial, da hierarquização 

das relações de trabalho, das práticas de exclusão, de violência e de desumanização; busca a 

construção de relações mais humanas com o indivíduo considerado louco, a compreensão 

deste como um ser humano em sua totalidade e unicidade e não apenas como um campo de 

sintomas. Tem como objetivo a reintegração da loucura na sociedade, a inclusão e a 

emancipação do louco, assim como a habilitação da sociedade para conviver com a diferença. 

 Na França, os movimentos de Reforma Psiquiátrica se deram, sobretudo, em dois 

momentos distintos. O primeiro se refere ao processo desenvolvido principalmente pelo 

psiquiatra catalão François Tosquelles, em meados da década de 40, que se iniciou com a 

experiência do hospital psiquiátrico de Saint-Alban e ficou conhecido como Psicoterapia 

Institucional. 

 No texto François Tosquelles – A Escola de Liberdade, de 1994, escrito por Giovanna 

Gallio e Maurizio Constantino, Tosquelles discorre sobre a experiência da Psicoterapia 

Institucional. Um dos pontos essenciais dessa experiência foi a abertura das portas do hospital 

de Saint-Alban, ou seja, o aumento de troca entre interior e exterior do hospital, entre internos 

e outras pessoas da população, entre o “mundo” dentro do hospital e o “mundo” fora dele.  
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Nas ocasiões em que ocorriam festas dentro do hospital, pessoas de fora vinham e 

participavam; havia também alguns camponeses que, para ir à feira, passavam por dentro do 

hospital com suas vacas e, nesse percurso, compravam algumas obras de artes e trabalhos dos 

internos. No entanto, as entradas de pessoas de fora no hospital e saídas de internos, quando 

aconteciam, eram dirigidas para finalidades específicas, para determinadas situações, não 

ocorriam sem critérios. 

 Criaram-se estruturas dentro e fora do hospital psiquiátrico, como cooperativas, clubes 

e grupos terapêuticos, de forma a permitir a passagem, o percurso, a circulação da loucura na 

cidade. Um exemplo foi a Associação para Higiene Mental, que se tornou uma sociedade cuja 

administração consistia numa cooperativa de usuários e da qual todas as atividades do 

hospital de Saint-Alban dependiam. 

 Nesse hospital trabalhavam pessoas comuns, não apenas os especialistas; isso porque 

Tosquelles acreditava que, com a participação de uma maior diversidade de pessoas, seria 

possível criar bons serviços psiquiátricos. Elas não tinham passado pela deformação 

profissional e preservavam uma posição não contaminada perante o louco que lhes permitia 

estar com a pessoa de verdade, ou seja, não a viam a partir de teorias explicativas 

preconcebidas que acabam contaminando o acesso a vivência real do paciente. Nesse sentido, 

Tosquelles afirma: “O doente não tem qualquer contato eficaz comigo, senão quando esquece 

que sou um médico ou quando esquece meu status social” (Tosquelles em Gallio e 

Constantino, 1994, p. 102). 

 O fato desse processo desenvolvido em Saint-Alban estar inserido no contexto da 2a 

Guerra Mundial foi de suma importância para a caracterização dessa experiência. O hospital 

transformou-se não apenas num local para usuários da saúde mental, mas também de 

acolhimento e proteção para uma diversidade de pessoas, como escritores, poetas, artistas e 

refugiados. A presença de tal diversidade dentro do hospital permitiu a emersão de novas e 

variadas formas de relacionamento e troca com aqueles considerados loucos. Tosquelles 

afirma: “De fato, para curar, é preciso estar em contato com alguém que seja diferente em 

termos de caráter e de estrutura” (Tosquelles em Gallio e Constantino, 1994, p. 126). 

 Todos esses fatores evidenciam uma mudança que diz respeito à instituição 

psiquiátrica como um todo e às relações nela inseridas, constituindo uma espécie de análise 

institucional – como era chamada por Tosquelles –, que explicita a importância e influência 



 28

da instituição na experiência da loucura. Essas mudanças, por sua vez, provocaram 

transformações na concepção de loucura e na visão acerca de quem é louco. Nesse contexto, a 

loucura ainda se reveste de caráter patológico, mas não há mais a necessidade de 

confinamento e restrição apenas ao espaço do hospital. Ela passa a adquirir uma dimensão 

mais humana – o que não era considerado antes –de modo que agora o louco não é tão 

desvalorizado e ameaçador; com isso, tentativas de reinserção social puderam ocorrer. 

 O segundo momento marcante que ocorreu na França foi a experiência realizada na 

Clínica de La Borde, que tem como marco o ano de 1955. O processo desenvolvido nessa 

clínica teve como principais colaboradores Jean Oury, seu fundador, e Félix Guattari. Essa 

experiência buscou reinventar práticas e relações com o indivíduo considerado louco, em 

oposição ao tratamento desumano ao qual era submetido e que o levava a perder 

gradativamente suas características humanas. As novas práticas partiam do pressuposto que, 

ao se trabalhar a instituição, seria possível produzir transformações significativas na 

experiência da loucura. 

 No interior da clínica desenvolveram-se novas relações entre os funcionários e 

mudanças nos papéis que assumiam, criando-se uma quebra de “especialismos”: tudo poderia 

ser função de todos e não se deveria obedecer a organização hierárquica tradicional. Sobre 

isso, diz Guattari: 

 

(...) o processo institucional exigia que fosse operada uma mini-revolução 
interna: era preciso conseguir que o conjunto do pessoal de manutenção se 
integrasse no trabalho de atendimento, que em contrapartida a enfermagem 
aceitasse tarefas materiais (...) (Guattari, 1998, p. 186-187). 

  

O autor enfatiza a importância de envolver todo o âmbito social, tanto pessoas como 

equipamentos, nesse processo de mudanças, pois apenas o envolvimento desse contexto como 

um todo possibilitaria transformações reais. Assim, foram instauradas múltiplas instâncias 

coletivas, como assembléias gerais e ateliês. Todas as questões que se apresentavam eram 

discutidas e rediscutidas em reuniões que envolviam todo o coletivo, em um enfoque de 

responsabilidade tanto individual como coletivo que tinha efeitos sobre as existências 

envolvidas: 
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O que visávamos, através de nossos múltiplos sistemas de atividade e 
sobretudo de tomada de responsabilidade em relação a si mesmo e aos 
outros, era nos libertarmos da serialidade e fazer com que os indivíduos e os 
grupos se reapropriassem do sentido de sua existência em uma perspectiva 
ética e não mais tecnocrática. Tratava-se de conduzir simultaneamente 
modos de atividades que favorecessem uma tomada de responsabilidade 
coletiva e fundada entretanto em uma re-singularização da relação com o 
trabalho e, mais geralmente da existência pessoal. A máquina institucional 
que instalávamos não se contentava em operar uma simples remodelagem 
das subjetividades existentes, mas se propunha, de fato, a produzir um novo 
tipo de subjetividade (Idem, Ibidem, p. 187). 

  

 No desenvolvimento da análise institucional então dada, houve um esforço 

permanente em manter um questionamento a respeito das práticas e relações que eram 

produzidas, e uma tentativa constante de estar o tempo todo recriando e inventando práticas, 

modos de se relacionar com os outros e com o mundo e novas existências. Dessa forma, a 

criatividade ganhou espaço e grande importância; a inovação e a improvisação eram 

atividades essenciais, constituindo-se dessa forma um processo autêntico e singular que 

imprimia novos modos de ser. 

 Assim, o trabalho de Psicoterapia Institucional desenvolvido por Oury e Guattari pôde 

mostrar um novo olhar em relação à loucura: 

 

É somente com a condição de que seja desenvolvida em torno dela uma vida 
coletiva no seio de instituições apropriadas que ela pode mostrar seu 
verdadeiro rosto, que não é o da estranheza e da violência, como tão 
freqüentemente ainda se acredita, mas o de uma relação diferente com o 
mundo (Idem, Ibidem, p. 183). 

 

 Com La Borde, a loucura encontrou novas formas de expressão e relação que não a da 

animalidade, da periculosidade e da exclusão. Sobre essa experiência na clínica, Guattari diz: 

“... os doentes me apareceram sob um ângulo completamente diferente: familiares, amigáveis, 

humanos, dispostos a participar da vida coletiva em todas as ocasiões onde era possível” 

(Idem, Ibidem, p. 184).  
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 Na Inglaterra, o movimento de Reforma Psiquiátrica se deu principalmente por meio 

da corrente da Antipsiquiatria promovida por David Cooper e Ronald David Laing. Essa 

corrente questionava a visão e as práticas da psiquiatria clássica, acusando que dela resultava 

um processo de invalidação social do indivíduo considerado louco. Essa invalidação se daria 

pelas implicações dos rótulos e classificações psiquiátricas, bem como pelo processo de 

institucionalização. 

Cooper desenvolveu uma experiência de concretização dos ideais da Antipsiquiatria 

por volta de 1962, em Londres, a qual chamou de Vila 21. Nela, o autor implantou o modelo 

da comunidade terapêutica: 

 

As comunidades terapêuticas eram unidades autônomas e pequenas, que 
funcionavam fora da instituição psiquiátrica. Tais comunidades permitiam 
uma liberdade e um movimento nas relações, superando a divisão estática e 
estereotipada entre “médicos” e “pacientes”. Nessa proposta, pretendia-se 
substituir as paredes dos hospitais psiquiátricos pelas relações, que dão 
direito à expressão do sujeito e à liberação de sua voz (Rosa, 2005, p. 107). 

 

 Essa experiência representou uma tentativa de se criar um atendimento aos loucos que 

abrangesse todas as mudanças vistas como necessárias por esse movimento, como a criação 

de relações de trabalho dentro da instituição livres de preconceitos e fantasias, a quebra da 

hierarquização rígida nessas relações (tanto entre os funcionários, como deles com os 

pacientes) e o envolvimento das famílias dos pacientes no processo. Isso porque, na 

concepção aqui desenvolvida, as famílias assumem papel fundamental no desenvolvimento 

do adoecimento, de modo que se busca sempre entender o comportamento do paciente em 

termos de suas relações interpessoais.  

 Esse movimento inglês efetiva uma denúncia à violência praticada contra o louco, 

tanto no processo de desenvolvimento do adoecimento como na sua institucionalização. Essa 

violência se refere em parte às práticas de repressão e “tratamento” desenvolvidas no interior 

dos hospitais psiquiátricos, como os eletrochoques e as cirurgias cerebrais, em parte ao 

processo de institucionalização que exclui, despersonaliza e invalida, e ainda ao processo de 

adoecimento do indivíduo que se iniciaria no interior de sua família e produziria a corrosão de 

sua liberdade. Ao se referir ao processo de institucionalização, Cooper afirma:  
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O paciente mental, uma vez assim rotulado, é obrigado a assumir o papel de 
doente. Essencial a este papel é certa passividade. Supõe-se que há uma 
doença que, vindo de alguma maneira de fora da pessoa, constitui um 
processo que a altera. O paciente é afetado, alterado de maneira tal, que seu 
próprio afetar e alterar se tornam relativamente inessenciais. Ele é 
coisificado até se converter no objeto em que o processo patológico se 
elabora. O processo é sofrido, suportado (Cooper, 1989, p. 45).  

  

Nesse contexto, a loucura deixa de ter o caráter de agressividade que por tanto tempo a 

acompanhou. Cooper entendia o comportamento violento dos pacientes como simples reação 

a repressão física ou química à qual eles eram submetidos, repressão muitas vezes praticada 

pelos funcionários como uma conseqüência de seus temores, fantasias e ansiedades com 

relação à figura do louco. 

 Para Cooper, a loucura não dizia respeito a um processo de adoecimento que ocorre no 

interior de uma pessoa, mas sim a algo que ocorre entre pessoas, a algo que se dá nas relações 

e interações interpessoais, mais especificamente nas relações familiares: “A loucura não se 

encontra numa pessoa, porém num sistema de relacionamentos em que o paciente rotulado 

participa” (Idem, Ibidem, p. 47). 

 Apesar de o movimento da Antipsiquiatria ter possibilitado diversos questionamentos 

a respeito da loucura e das práticas a ela relacionadas, manteve-se sua exclusão da sociedade, 

na medida em que as comunidades terapêuticas não representavam a real reinserção do louco 

na sociedade, de modo que ele era retirado dela para ser tratado em um âmbito social mais 

restrito. 

 O movimento de Reforma Psiquiátrica que se instaurou na Itália foi o único que aboliu 

o tratamento em hospital psiquiátrico, que aboliu a exclusão do louco visando o seu 

tratamento, diferentemente do que aconteceu na França e na Inglaterra, onde o interior da 

instituição e suas relações com o exterior foram modificados, porém o espaço de tratamento 

excluído da sociedade permaneceu existindo, apesar de terem sido criados serviços extra-

hospitalares substitutivos ao modelo psiquiátrico clássico. 

A principal figura relacionada ao movimento na Itália foi Franco Basaglia, que em 

1971 assumiu a direção de um hospital psiquiátrico em Trieste. Lá, ele desenvolveu um 



 32

processo que chamava de desinstitucionalização, que culminou com a Lei 180 em 1971. Essa 

lei determinava a abolição da internação em hospitais psiquiátricos e a criação de serviços que 

substituíssem esses hospitais.  

Uma experiência ocorrida em Gorizia, nos primeiros anos da década de 60, forneceu 

as bases necessárias para a constituição posterior do processo fundamental em Trieste 

desenvolvido por Basaglia. A partir dela passou a se questionar a ligação de dependência 

entre a psiquiatria, as leis da justiça e a ordem pública; questionou-se também a classe social 

dos internados, bem como a neutralidade da ciência. Assim, percebeu-se que “a psiquiatria 

vinha sendo utilizada para cumprir funções sociais, atender exigências de controle de ordem 

pública, e gerência das contradições sócio-econômicas” (Rotelli, 1987, p. 2). 

 O modelo adotado como alternativa em Gorizia foi o da comunidade terapêutica, que 

focava as necessidades das pessoas e a participação coletiva. As discussões se deram com 

médicos, enfermeiros, pacientes, forças políticas e sociais da cidade, nas quais se desenvolveu 

uma tomada de consciência sobre o coletivo e as instituições. Além disso, o que centralizava 

as discussões era a análise dos processos de exclusão social, que, como demonstra a história, 

fundamenta a própria existência dos hospitais psiquiátricos. 

 No texto A experiência da desinstitucionalização italiana: o processo de Trieste, de 

1987, Franco Rotelli discorre sobre o movimento fundado por Basaglia, bem como no livro 

Desinstitucionalização, de 1990, no qual ele o faz com outros autores. Ele evidencia que esse 

movimento se deu em contradição à legislação que vigorava até então, na qual o doente 

mental se revestia de periculosidade, era considerado inábil e incapaz e, portanto, perdia seus 

direitos civis, sendo confinado aos hospitais psiquiátricos, que assumiam a função de proteger 

a ordem pública dele. Assim, a desinstitucionalização tinha “o intento de renovar a 

capacidade terapêutica da Psiquiatria, liberando-a de suas funções arcaicas de controle social, 

coação e segregação” (Rotelli, Leonardis, Mauri, Risio, 1990, p. 19). 

 A experiência em Trieste criticou a separação feita pela psiquiatria entre um objeto 

fictício, a doença, e a existência global dos pacientes e do corpo social, bem como toda a 

instituição constituída sobre essa separação, visando, dessa forma, retomar o contato com a 

existência dos pacientes enquanto existência doente e não mais unicamente com a doença. 
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A lógica subjacente a esse processo é oposta à da objetivação das situações 

psiquiátricas, os relacionamentos não se dão com base em um doente e um diagnóstico, mas 

com base em uma pessoa. Rotelli afirma: 

 

Era necessário criticar radicalmente o processo de constituição da loucura 
como doença. A loucura é uma situação natural e social. Por outro lado a 
doença mental é uma situação produzida exclusivamente através de 
artifícios. É somente a medicina, o corpo médico e o corpo institucional que 
transformam a realidade da loucura em doença mental, ao deslocar muitos 
dos termos do problema (Rotelli, 1987, p. 14). 

 

O trabalho de desinstitucionalização visava, entre outras coisas, eliminar os meios de 

contenção, retomar a relação da pessoa com seu próprio corpo, com o uso de objetos pessoais, 

com seus sentimentos, com outros espaços e pessoas, reconstituir o direito e a capacidade de 

palavra e restituir os direitos civis. 

O trabalho de desconstrução do manicômio previa, dessa forma, a transformação das 

práticas terapêuticas, que não visavam a cura enquanto remissão de sintomas, mas 

procuravam englobar toda a existência do indivíduo enquanto existência sofrida: 

 

A desinstitucionalização é sobretudo um trabalho terapêutico, voltado para a 
reconstituição das pessoas, enquanto pessoas que sofrem, como sujeitos. 
Talvez não se “resolva” por hora, não se “cure” agora, mas no entanto 
seguramente “se cuida”. Depois de ter descartado “a solução-cura” se 
descobriu que cuidar significa ocupar-se, aqui e agora, de fazer com que se 
transformem os modos de viver e sentir o sofrimento do “paciente” e que, ao 
mesmo tempo, se transforme sua vida concreta e cotidiana, que alimenta este 
sofrimento (Rotelli, Leonardis, Mauri, Risio, 1990, p. 33). 

 

Assim, a terapia deixa de ser a simples remissão de sintomas para visar, no entanto, a 

emancipação da pessoa considerada louca, através da afirmação das possibilidades e 

probabilidades de uma pessoa ser diferente: 
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Não se trata apenas de alterar o modo pelo qual os indivíduos imaginam sua 
realidade, vivem ou sentem suas vidas: mas de modificar aquilo que existe 
efetivamente a sua volta. Não queremos mais tutela, e sim participação; 
causa e efeito, mas possibilidades e probabilidades, não mais trabalho sobre 
um objeto, mas a construção de um objeto. Acreditamos que o projeto para 
um paciente é específico para aquele indivíduo e que deve ampliar as suas 
possibilidades de vida (Rotelli, 1987, p. 15). 

 

 No hospital psiquiátrico em Trieste foram realizadas reuniões entre familiares, 

pacientes e enfermeiros, houve uma valorização da discussão coletiva; além disso, os 

enfermeiros iam trabalhar fora do hospital, produzindo novas relações com o exterior. 

Acreditava-se na transformação real através da participação coletiva. A população da cidade, 

como os familiares, jornalistas e todos os cidadãos também foi chamada. Assim, “começa-se 

a modificar a cultura sobre o que é o doente mental, e o que é o hospital”. (Idem, Ibidem, p. 

8). 

 Em 1976 iniciou-se a construção do primeiro centro externo, que tinha como função 

ser um serviço substituto do hospital psiquiátrico e da internação. Foram construídos até 1980 

sete centros externos, os quais funcionavam 24 horas por dia, todos os dias, e tinham poucos 

leitos reservados apenas para pessoas em crise aguda, já que se pretendia acabar com as 

internações. Foram constituídas também cooperativas de pacientes a partir dos recursos 

vindos da desativação do hospital. 

 Assim, com a mobilização do social, a transformação das relações de poder entre os 

pacientes e as instituições, a construção de equipamentos de saúde mental substitutivos aos 

hospitais psiquiátricos provenientes da desmontagem e reconversão dos recursos materiais e 

humanos que estavam ali depositados, foi criada uma estrutura que possibilitou o fechamento 

do hospital e a abolição das internações. 

O processo italiano permitiu destituir o doente mental de sua vinculação com a 

periculosidade, passando a considerá-lo a partir de outras dimensões, como a do sofrimento, 

do sujeito de direitos, capaz e cidadão. Assim, possibilitou a concretização de uma 

experiência real de abolição do hospital psiquiátrico e da institucionalização. 

Dessa forma, os movimentos de Reforma Psiquiátrica ocorridos na Europa ao longo 

do século XX possibilitaram o desenvolvimento de um olhar crítico com relação à concepção 

de loucura vigente e às práticas desenvolvidas para tratá-la, além de colocarem em evidência 
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um projeto político e social sustentando essa concepção e essas práticas. Esses movimentos 

também denunciaram a desumanidade presente nas relações com o louco, sua segregação e 

exclusão, que o impossibilita e o invalida de participar das trocas sociais, e a ausência de 

respeito com a unicidade e complexidade de cada ser humano. A visão de loucura como 

doença mental, fundamentada na necessidade de uma objetividade científica e construída no 

decorrer dos séculos anteriores, é questionada e começa a dar espaço para o nascimento de 

novas possibilidades de olhares. 

 

2. A Reforma Psiquiátrica no Brasil 

 

O movimento de Reforma Psiquiátrica no Brasil é relativamente recente; o seu início 

compreendeu-se no final da década de 70, mais especificamente entre 1978 e 1980. Esse 

processo no Brasil tem como uma de suas principais características a intensa participação dos 

trabalhadores da saúde mental, bem como o envolvimento e participação popular. Nesses 

quase trinta anos muitas mudanças foram conquistadas pelo movimento, mudanças essas 

relativas ao tipo e à qualidade dos serviços oferecidos, em uma luta constante pelo 

fechamento dos manicômios e pela criação de serviços substitutivos a ele, mudanças nas 

políticas públicas, na legislação, na criação de uma enorme diversidade de espaços de 

encontros e discussões, além de diversas outras que atingem também as esferas culturais e 

sociais.  

 Encontramos o desenvolvimento de todo esse processo no país na obra Loucos pela 

vida – a trajetória da reforma psiquiátrica no Brasil, de 1995, coordenada por Paulo 

Amarante. Nela relata-se a história do movimento com os principais acontecimentos, 

transformações, experiências e participações que definiram os rumos da saúde mental 

brasileira. 

 No livro, a “Crise da DINSAM” (Divisão Nacional de Saúde Mental – órgão do 

Ministério da Saúde responsável pela formulação das políticas de saúde do subsetor de saúde 

mental) aparece como o estopim do movimento da Reforma Psiquiátrica no Brasil. A crise foi 

desencadeada pelas condições de trabalho precárias, nas quais os trabalhadores viviam em 

clima de ameaças e violência, tanto em relação a eles como aos pacientes. Havia freqüentes 
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ocorrências de agressão, estupro, trabalho escravo e morte não esclarecidas dentro das 

instituições, de modo que resultou em uma greve em abril de 1978. 

 É a partir dessa crise que surge o Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental 

(MTSM), um dos principais atuantes na Reforma Psiquiátrica no Brasil, o qual teve 

participação fundamental na reformulação do sistema assistencial e na crítica ao saber e à 

instituição psiquiátrica. Seu projeto de transformação da psiquiatria tem como idéia central a 

desinstitucionalização do saber e da prática psiquiátrica e a ela se relaciona a opção pela não 

institucionalização do próprio movimento. 

 O MTSM é composto por profissionais de todas as categorias e também por 

simpatizantes não técnicos de saúde, sendo o primeiro movimento em saúde com participação 

popular, de modo que passa a ser identificado com a luta popular no campo da saúde mental. 

As reivindicações e denúncias do movimento se referem aos aspectos salariais, à 

formação de recursos humanos, às relações entre instituição, clientela e profissionais, ao 

modelo médico-assistencial e às condições de atendimento. Em relação à assistência prestada 

à população, propõe alternativas baseadas em reformulações preventivas, extra-hospitalares e 

multidisciplinares. Criou-se o lema da luta antimanicomial e muitas denúncias de 

favorecimento ao setor privado foram feitas. 

Entre os anos de 1978 e 1980, diversos congressos aconteceram no país. Neles foram 

discutidos, sobretudo, aspectos relacionados à situação crítica da saúde no Brasil, à assistência 

psiquiátrica e ao caráter cronificador, estigmatizante e ineficiente do serviço prestado à saúde 

mental. Dentre eles merece destaque o I Congresso Brasileiro de Psicanálise de Grupos e 

Instituições, realizado em outubro de 1978 no Rio de Janeiro, o qual ficou conhecido como a 

“Feira da Psicanálise”. Sua importância se dá ao fato de que o evento possibilitou a vinda ao 

país de importantes nomes do pensamento crítico em saúde mental, como Franco Basaglia, 

Felix Guattari, Robert Castel, Erwing Goffman, entre outros, nomes importantes da Rede de 

Alternativas à Psiquiatria, do movimento de Psiquiatria Democrática Italiana e da 

Antipsiquiatria. A partir daí Basaglia passa a ter grande influência na configuração do 

pensamento crítico do MTSM. 

Estava em vigor no país, antes dos anos 80, uma política privatizante da Previdência 

Social (PS), a qual priorizava a compra de serviços dos hospitais privados através de 

credenciamentos e convênios. Essa política tinha como conseqüência a absorção de boa parte 
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do orçamento previdenciário destinado à assistência médica, gerando uma estagnação do setor 

hospitalar público. Outro efeito foi o aumento do número de internações, reinternações e do 

Tempo Médio de Permanência Hospitalar (TMPH), reflexos do caráter predominantemente 

lucrativo do setor privado na prestação de serviços assistenciais, a chamada “indústria da 

loucura”, uma vez que o pagamento era feito por unidades de serviço isoladas. Dessa forma, 

 

A política privatizante da Previdência Social termina por produzir excesso 
de atos de assistência médica. Sejam atos corretos e necessários, ou 
desnecessários, fraudes, abusos de toda a sorte, ocasionam um déficit nos 
cofres da PS, e obrigam a pensar em soluções de saneamento financeiro, 
melhor utilização da rede pública e modernização das unidades e dos 
mecanismos de planejamento e administração (Amarante, 1995, p. 59). 

 

Essa situação acabou gerando uma crise na Previdência Social, tanto financeira como 

ética e de modelo de saúde. Havia muitas críticas e grande insatisfação com a assistência 

oferecida. Grande parte da ineficiência do serviço era em virtude do modelo curativista e 

assistencialista, enquanto a outra parte dizia respeito ao sistema de compra de serviços 

privados. 

Diante dessa crise, no início dos anos 80, estabeleceu-se um convênio entre o 

Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS) e o Ministério da Saúde (MS), o qual 

foi denominado co-gestão. Criou-se o Conselho Consultivo da Administração de Saúde 

Previdenciária (CONASP) e foi implantado o modelo sanitarista das Ações Integradas de 

Saúde, que mais tarde deu origem ao Sistema Único de Saúde (SUS). A partir da co-gestão, o 

MPAS passou a colaborar no custeio, planejamento e avaliação das unidades hospitalares do 

MS, deixando de comprar serviços deste e passando a administrar em conjunto o projeto 

institucional de cada unidade co-gerida. Amarante afirma que: 

 

Com a co-gestão, cria-se a possibilidade de implantar uma política de saúde 
que tem como bases o sistema público de prestação de serviços, a 
cooperação interinstitucional, a descentralização e a regionalização, 
propostas defendidas pelos movimentos das reformas sanitária e 
psiquiátrica (Idem, Ibidem, p. 61). 

 



 38

Uma importante característica da co-gestão é o atendimento universal, ou seja, sendo 

ou não previdenciário, o atendimento deve ser feito nas mesmas instalações, dependências e 

horários. As mudanças no modelo de assistência dos hospitais ocorreram no sentido da 

superação da hospitalização, ampliando a atenção ambulatorial. Além disso, outra mudança 

de importância fundamental foi a aproximação com a comunidade, de modo que se criou a 

possibilidade de diálogo entre os hospitais e a comunidade sobre o atendimento prestado e 

outras questões relacionadas à saúde mental. 

Na segunda metade da década de 80, ocorreram muitos eventos e acontecimentos 

importantes no campo da saúde mental. Estes marcam transformações que ultrapassam o 

campo técnico assistencial, que afetaram também esferas político-jurídicas, teórico-

conceituais e sócio-culturais. 

Nesse período foram realizados diversos encontros e conferências, dentre os quais 

alguns merecem destaque especial. A 8a Conferência Nacional de Saúde é uma delas, pois foi 

a primeira a ter caráter de consulta e participação popular, estando presentes representantes de 

vários setores da comunidade. Estimou-se a participação de quatro mil pessoas. Sobre ela, 

Amarante afirma: 

 

Uma nova concepção de saúde surgiu desta conferência – a saúde como um 
direito do cidadão e dever do Estado – e permitiu a definição de alguns 
princípios básicos, como universalização do acesso à saúde, 
descentralização e democratização, que implicaram nova visão do Estado – 
como promotor de políticas de bem-estar social – e uma nova visão de 
saúde – como sinônimo de qualidade de vida (Idem, Ibidem, p. 77). 

 

O II Congresso Nacional do MTSM, realizado em dezembro de 1987 em Bauru, foi 

outro evento de importância fundamental. Nele as discussões se deram em três eixos 

principais: por uma sociedade sem manicômios, organização dos trabalhadores de saúde 

mental e análise e reflexão das práticas concretas; e os esforços se deram no sentido de uma 

construção favorável à luta antimanicomial. Sobre esse evento, encontramos em um 

documento do MTSM os dizeres a seguir: 
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Um desafio radicalmente novo se coloca agora para o Movimento dos 
Trabalhadores em Saúde Mental. Ao ocuparmos as ruas de Bauru, na 
primeira manifestação pública organizada no Brasil pela extinção dos 
manicômios, os 350 trabalhadores de saúde mental presentes ao II 
Congresso Nacional deram um passo adiante na história do movimento, 
marcando um novo momento na luta contra a exclusão e a discriminação. 
(...) Nossa atitude marca uma ruptura. Ao recusarmos o papel de agentes da 
exclusão e da violência institucionalizadas, que desrespeita os mínimos 
direitos da pessoa humana, inauguramos um novo compromisso. Temos 
claro que não basta racionalizar e modernizar os serviços nos quais 
trabalhamos. O Estado que gerencia tais serviços é o mesmo que sustenta os 
mecanismos de exploração e da produção social da loucura e da violência. 
O compromisso estabelecido pela luta antimanicomial impõe uma aliança 
com o movimento popular e a classe trabalhadora organizada (MTSM apud 
Amarante, 1995, p. 81). 

 

Nesse momento surgem também diversas associações de usuários e familiares em 

cidades diferentes, as quais passam a ter um papel muito importante no movimento pela 

Reforma Psiquiátrica. 

Outras mudanças ocorreram também em relação ao modelo assistencial, surgindo 

diversas modalidades de atenção alternativas ao modelo psiquiátrico tradicional. Uma dessas 

foi a criação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Professor Luiz da Rocha Cerqueira, 

conhecido como CAPS Itapeva, em São Paulo, no ano de 1987, o qual exerceu grande 

influência no sentido de transformar os serviços já existentes ou criar outros serviços 

substitutivos em todo o país. Atualmente os CAPS são unidades de saúde 

locais/regionalizadas, que têm como objetivo atender pessoas em intenso sofrimento mental, 

“realizando o acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso a 

trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e 

comunitários” (Ministério da Saúde, 2004, p. 13). Para tanto deve haver uma articulação 

efetiva em rede no território de abrangência, ou seja, deve haver articulação constante com 

outros dispositivos sanitários, sociais, econômicos, afetivos, culturais, religiosos, políticos e 

de lazer.  

Diante da experiência bem sucedida do CAPS Itapeva, esse dispositivo se disseminou 

por todo o país, constituindo uma das principais estratégias do processo de reforma 

psiquiátrica. Segundo o Ministério da Saúde, os CAPS: 
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(...) vêm se mostrando efetivos na substituição do modelo hospitalocêntrico, 
como componente estratégico de uma política destinada a diminuir a ainda 
significativa lacuna assistencial no atendimento a pacientes com transtornos 
mentais mais graves. (Ministério da Saúde, 2004, p. 9).  

 

Uma das mais importantes experiências da trajetória da Reforma Psiquiátrica 

brasileira ocorreu em Santos, no ano de 1989, com o fechamento da Casa de Saúde Anchieta, 

um hospital psiquiátrico privado que funcionava há quarenta anos e absorvia toda a demanda 

psiquiátrica da região. A desativação do hospital se deu por ordenação da Prefeitura após a 

constatação de ocorrência das piores barbaridades em seu interior, como maus-tratos, 

abandonos e mortes. Sobre essa experiência, Amarante diz: 

 

O fechamento da Casa de Saúde Anchieta possibilitou um processo inédito 
em que foram criadas as condições para a implantação de um sistema 
psiquiátrico que se definia como completamente substitutivo ao modelo 
manicomial. Esse sistema substitutivo deu-se com a redefinição do espaço 
do antigo hospício em vários trabalhos e experiências de parcerias com a 
municipalidade, e com a criação de Núcleos de Atenção Psicossocial 
(NAPS), cooperativas, associações, instituições de residencialidade etc. 
Esse processo santista foi, certamente, o mais importante da psiquiatria 
pública nacional e que representou um marco no período mais recente da 
reforma psiquiátrica brasileira. (Amarante, 1995, p. 83) 

 

Em 1989 foi apresentado o Projeto de Lei 3.657/89, do deputado Paulo Delgado (PT-

MG), o qual regulamentava os direitos do doente mental em relação ao seu tratamento e 

indicava o fechamento progressivo dos manicômios, bem como a substituição desses por 

serviços alternativos. Esse projeto de lei teve grande repercussão na mídia nacional, causando 

polêmica e fazendo com que o assunto da saúde mental e as discussões em torno dele 

chegassem ao interesse nacional. Assim, outros estados acabaram desenvolvendo e 

elaborando projetos de lei parecidos. 

Muitas outras formas e estratégias de atenção e cuidado em saúde mental foram 

criadas nesse período, compondo uma rede de serviços e opções alternativos ao modelo de 

assistência psiquiátrico tradicional, como os Centros de Convivência (CECCO) instalados em 

praças e jardins públicos e o SOS Louco, o qual presta assistência jurídica e política às 

vítimas do sistema psiquiátrico, ambos em São Paulo. 
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A Declaração de Caracas em 1990, adotada pela Organização Mundial de Saúde, foi 

um importante passo no processo de Reforma Psiquiátrica nos países da América. O 

documento, assinado também pelas autoridades brasileiras, foi elaborado no sentido de 

regulamentar a legislação em saúde mental. Nele afirma-se que “a assistência psiquiátrica 

convencional não permite alcançar objetivos compatíveis com um atendimento comunitário, 

descentralizado, participativo, integral, contínuo e preventivo”, isso porque o hospital 

psiquiátrico isola e gera incapacidade social, além de por em perigo os direitos humanos e 

civis do enfermo. A Declaração prevê a reestruturação da assistência psiquiátrica, implicando 

em revisão crítica do papel hegemônico e centralizador do hospital psiquiátrico; prevê 

também a promoção de modelos alternativos centrados na comunidade e dentro de suas redes 

sociais. Além disso, assegura o respeito aos direitos humanos e civis tanto pelos serviços 

como pela legislação. (Legislação em Saúde Mental, 2004, p. 11-12). 

No ano seguinte, um importante incentivo no sentido da criação de serviços 

substitutivos passou a ser dado pela Coordenação Nacional de Saúde Mental, de modo que o 

financiamento público das ações em saúde mental deveria ser utilizado para a criação de uma 

rede extra-hospitalar. 

A partir de todas essas mudanças políticas, legais e de assistência, a década de 90 

assistiu a um declínio significativo dos leitos psiquiátricos no país. Assim,  

 

(...) em cinco anos foram fechados 57 hospitais psiquiátricos (9 públicos e 
48 contratados), com o total de hospitais psiquiátricos diminuindo de 313 
(54 públicos e 259 contratados) para 256 (45 públicos e 211 contratados). O 
número de leitos caiu de 85 mil para 62 mil, em números aproximados; dos 
quais 20% públicos e 80% contratados. Em relação aos serviços 
substitutivos, foram inaugurados, na primeira metade da década de 90, 
quase 100 serviços de atenção diária; em abril de 1996 os dados disponíveis 
registravam 106 serviços de atenção diária (Tenório apud Cesari, 2005, p. 
40-41). 

 

Esses dados nos permitem ter um panorama das conquistas efetivadas através da 

significativa diminuição dos hospitais e dos leitos, porém evidencia a necessidade de 

continuidade do processo, de maiores investimentos na criação de serviços substitutivos, que, 

apesar de terem se expandido rapidamente, precisam acompanhar o ritmo de fechamento das 
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instituições psiquiátricas e serem capazes de fornecer uma rede de serviços alternativos 

suficientes, sem a necessidade de se recorrer ao internamento. 

O processo de Reforma Psiquiátrica continua a se expandir e a alcançar novas 

conquistas ao longo do século XXI. Podemos citar entre elas a aprovação em 2001 da Lei 

Federal da Saúde Mental, a qual “dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras 

de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental” (Legislação em 

Saúde Mental, 2004, p. 17). Nesse mesmo ano ocorre a III Conferência Nacional de Saúde 

Mental, a qual tem o seguinte lema: Cuidar sim, excluir não. Segundo Cesari: 

 

A III CNSM reafirma a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e 
a necessidade de garantir, nas três esferas de governo, que as políticas de 
saúde mental sigam os princípios do SUS – de atenção integral, acesso 
universal e gratuito, equidade, descentralização, participação e controle 
social; além de respeitar as diretrizes da reforma psiquiátrica brasileira e das 
leis federais e estaduais; e que priorizem a construção da rede de atenção 
integral em saúde mental. Como pressupostos básicos da política de saúde 
mental aparecem: a inclusão social, a habilitação da sociedade para 
conviver com a diferença e o exercício pleno da cidadania. (Cesari, 2005, p. 
43). 

 

Novas estratégias importantes surgiram, de modo que o governo elege a saúde mental 

como uma das prioridades da área social no ano de 2003, o que foi acompanhado no 

lançamento do Programa De Volta Pra Casa pelo Presidente da República. O Programa tem 

como objetivo possibilitar “o resgate da cidadania para um conjunto de pessoas que foram 

privadas, no correr de sua existência, do acesso a formas mais contemporâneas de atenção e 

cuidados em saúde mental” (Legislação em saúde mental, 2004, p. 7). Assim, o Programa 

fornece um pagamento de um auxílio-reabilitação psicossocial à pessoas egressas de longas 

internações, visando sua reintegração social. 

Atualmente contamos com diversos dispositivos em saúde mental que constituem uma 

rede de serviços substitutivos ao modelo hospitalocêntrico asilar de assistência. Merecem 

destaque os CAPS e CECCO, já citados, as residências terapêuticas, destinadas às pessoas que 

passaram por longas internações e para as quais não há possibilidade de retorno à convivência 

familiar, o Acompanhamento Terapêutico, um modo de intervenção que inaugura um novo 

território de tratamento, no qual o terapeuta vai até o paciente, e que busca atender às 
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demandas individuais, entre outros serviços que vêm surgindo e oferecem uma gama cada vez 

maior de opções de atenção e cuidado na saúde mental. 

Mesmo diante dessa diversidade crescente de serviços substitutivos, muitos desafios 

ainda estão colocados. Junto a essa rede alternativa ainda coexistem hospitais psiquiátricos de 

caráter asilar, ainda se recorre ao internamento como forma de tratamento, muitos dispositivos 

alternativos acabam caindo no modelo psiquiátrico de atenção, entre outros diversos desafios 

que constituem o cotidiano do movimento de Reforma Psiquiátrica no país. 

Dessa forma, apesar do processo de Reforma Psiquiátrica ser relativamente recente no 

Brasil, diversos avanços e transformações já foram conquistados no campo da saúde mental e 

na direção de uma ruptura com o saber e modelo psiquiátrico tradicional de assistência, 

propiciando novos olhares para o entendimento e para o cuidado da loucura. Essas conquistas 

se referem a âmbitos distintos, como ocorre sempre que uma transformação real acontece com 

algum fenômeno social, e dizem respeito ao tipo e à qualidade dos serviços disponíveis, aos 

conceitos e às teorias que fundamentam a prática, às leis e às políticas públicas e também à 

cultura e à visão social da loucura. As novas estratégias de atenção e cuidado abrangem outras 

dimensões da pessoa em intenso sofrimento psíquico, que vão além da restrição ao campo 

sintomático, incluindo aspectos sociais e culturais de sua vida, constituindo uma concepção de 

saúde muito mais ampliada, envolvendo a totalidade da experiência da pessoa. Porém muitos 

desafios ainda estão interpostos no processo, de modo que devemos estar constantemente 

criando novas estratégias, saberes e serviços que possibilitem novas relações com a loucura 

que não a de exclusão e invalidação. 
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APONTAMENTO 
 

 

A minha alma partiu-se como um vaso vazio. 
Caiu pela escada excessivamente abaixo. 
Caiu das mãos da criada descuidada. 
Caiu, fez-se em mais pedaços do que havia loiça no vaso. 
 

Asneira? Impossível? Sei lá! 
Tenho mais sensações do que tinha quando me sentia eu. 
Sou um espalhamento de cacos sobre um capacho por sacudir. 
 

Fiz barulho na queda como um vaso que se partia. 
Os deuses que há debruçam-se do parapeito da escada. 
E fitam os cacos que a criada deles fez de mim. 
 

Não se zanguem com ela. 
São tolerantes com ela. 
O que eu era um vaso vazio? 
 

Olham os cacos absurdamente conscientes, 
Mas conscientes de si-mesmos, não conscientes deles. 
 

Olham e sorriem. 
Sorriem tolerantes à criada involuntária. 
 

Alastra a grande escadaria atapetada de estrelas. 
Um caco brilha, virado do exterior lustroso, entre os astros. 
A minha obra? A minha alma principal? A minha vida? 
Um caco. 
E os deuses olham-o especialmente, pois não sabem porque  

ficou ali. 
 

(Fernando Pessoa, 1998, p. 168) 
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CAPÍTULO III 

 

A DASEINSANALYSE DE MEDARD BOSS 

 
Hoy sé que puede haber una filosofia de la vida activa – que puedo declarar 
batalla a muerte al Racionalismo – sin incurrir em el anatema de la 
irracionalidad – puedo hacerlo – debo hacerlo – y así hoy está ante mi la 
urgência del problema: de qué manera dar existencia a la filosofia, en forma 
significativa y potente, como verdad viviente y como creación de la 
personalidad. La pergunta Kantiana no solo está mal hecha – no da en 
absoluto con el problema, que es mucho más rico y profundo. 
(HEIDEGGER, 2008, p. 55-56). 

 

1. A ruptura do paradigma metafísico: daseinsanalyse 

 

Todo o pensamento ocidental vem sendo, há muitos séculos, estruturado com base no 

paradigma metafísico, segundo o qual se fundamenta um dualismo que divide o real em 

âmbitos distintos e independentes entre si. Essa separação iniciou-se com Platão, no século V 

a.C, com a divisão da realidade em âmbitos denominados sensível e supra-sensível. O âmbito 

sensível seria o mundo das aparências, este enganoso e não confiável, pois não tem 

consistência e nem permanência. Já o âmbito do supra-sensível, o mundo das idéias e das 

essências, seria alcançado por meio do pensamento abstrato, dialético, através de sucessivos 

graus de abstração. O ser dos entes seria então identificado com as idéias: 

 

(...) que são formas, modelos perfeitos ou paradigmas, eternos e imutáveis, 
constituindo um mundo transcendente, do qual os objetos concretos do 
mundo de nossa experiência sensível são cópias ou imagens imperfeitas, 
derivadas das idéias. (Japiassú & Marcondes, 1996, p. 135).  

 

O pensamento de Platão constituiu, então, o dualismo essência e aparência, de modo 

que: 
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O humano deveria superar o que seria a aparência ou as cópias para 
alcançar a transcendência e obter então a essência, ou seja, as idéias eternas. 
Tal conceito pressupõe uma negação do vivido, da originalidade do pensar, 
já que tudo estaria pronto num plano superior que deveria ser alcançado. 
Para Platão, o pensamento seria superior à matéria, assim como regia e 
produzia os corpos. (Stockinger, 2007, p. 19). 

 

Com René Descartes (1596-1650), essa divisão da realidade iniciada por Platão, 

permanece dando origem a um outro dualismo: res-cogitans (coisa pensante) e res-extensa 

(coisa que possui uma extensão, externa à mente). A essência do homem passou a ser 

interpretada como res-cogitans, enquanto possuidor da faculdade de pensar, enquanto seu 

corpo seria apenas res-extensa, pertencente ao âmbito das coisas extensas, externas a mente. 

A res-cogitans deu origem à idéia de sujeito e subjetividade, enquanto a res-extensa originou a 

idéia de objeto e objetividade. Assim, a realidade se resumiria ao mundo dos objetos, tudo que 

fosse real e possível de ser conhecido teria uma extensão, seria palpável, passível de cálculos 

e controle, a verdade passou a ser entendida como a verdade objetiva. 

Esse modo de pensar e ver a realidade assumiu a condição de paradigma, ou seja, de 

referência exemplar permanente, de modelo padrão, sendo denominado paradigma metafísico. 

É a partir desse dualismo que a realidade passa a ser interpretada e sobre o qual se fundam o 

pensamento, a cultura, a ciência e a técnica modernas. Esse método de pensamento próprio 

das ciências naturais tem sérias conseqüências para a compreensão do homem e do mundo, 

provocando efeitos danosos no que diz respeito ao modo como a loucura foi sendo entendida 

e ao desenvolvimento das práticas a ela relacionadas. 

A cultura moderna derivada do pensamento metafísico pretende, então, construir um 

mundo cada vez mais previsível, confortável e seguro, através da extrema ênfase na técnica 

moderna, onde vigora a medida, o cálculo, o controle e a predição: 

 

(...) a postura da ciência e da técnica modernas que sempre tomam o termo 
conhecimento por cálculo e controle, seja na forma antecipada, dirigida ao 
futuro, quando se refere ao conhecimento da natureza, seja a posteriori, 
voltada para o passado, quando se trata de apreender o histórico da 
história.(Michelazzo, 1999, p. 60). 
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Podemos citar como exemplo a física, a qual é uma ciência que busca um 

conhecimento das leis e do funcionamento do mundo que propicie o máximo de controle da 

realidade a serviço do sujeito. Assim ocorre também nas ciências do homem, como na 

psiquiatria clássica, da qual se fez um uso direcionado ao controle e disciplinarização, como 

se pode perceber em uma história marcadamente de exclusão que é a da loucura na sociedade 

ocidental. 

Uma importante conseqüência da visão cartesiana que deu início ao pensamento 

metafísico moderno, foi a objetivação do homem, a sua coisificação, a instauração do homem 

como sujeito separado do mundo, de modo que sua constituição básica enquanto existência e 

o seu Ser ficaram esquecidos. Nessa concepção o homem torna-se um cogito representacional 

e racional. Assim, a loucura adquire significado oposto ao da razão, ela é des-razão. Ela não 

pertence ao racionalismo dominante de entender, pensar e se relacionar com o mundo; é 

exterior a ele e, portanto, separa-se da sabedoria e é condenada ao silêncio, assumindo caráter 

de patologia.  

Diante do racionalismo moderno a loucura transforma-se, então, em objeto, em 

patologia. Passa a ser entendida apenas a partir da manifestação de uma série de sintomas, é 

submetida a classificações diagnósticas e a tratamentos que visam unicamente à cura desses 

sintomas. É dentro desse pensamento racionalista que a psiquiatria clássica se constitui, 

submetendo o fenômeno da loucura a uma objetividade científica, inserindo-o no campo das 

relações causais; sendo doença, busca-se sua causa pretendendo alcançar sua cura. Tal 

objetificação da loucura confere àquele que a experiencia uma anulação da dimensão humana, 

há uma coisificação do paciente, coisificação essa cruamente expressa no processo do 

paciente submeter-se a institucionalização, como foi evidenciado nos primeiros capítulos.  

As concepções de saúde e de doença são constituídas com base nesse modo de ser e 

pensar, são objetivadas, passam a ser entendidas a partir de si mesmas, como uma abstração, 

não sendo compreendidas dentro do movimento existencial de cada pessoa: 

 

Para o autor (Medard Boss), quando a noção de doença pressupõe que ela 
seja uma entidade circunscrita e isolada da totalidade do existir humano, 
então a doença é explicada a partir dela própria. Neste caso, pressupõe-se 
um modelo de conhecimento em que o esclarecimento do fenômeno do 
adoecimento poderia restringir-se, apenas, a descobrir a evolução, os 
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mecanismos e as determinações causais específicas de uma dada doença. 
(Cardinalli, 2001, p. 25). 

 

Assim, a partir do modelo metafísico construiu-se uma concepção de saúde e doença 

reducionista, esquecendo-se da totalidade da existência humana. A doença objetivada passa a 

ser entendida como uma instância separada e independente, como algo que acomete o homem 

e não como uma vivência, como um modo de estar no mundo, como algo que acontece nas 

relações, dentro do movimento existencial de cada um. A própria afirmação “eu tenho” 

determinada doença já diz dessa extrema objetivação e reducionismo, ninguém tem uma 

doença como se possuísse um objeto, mas sim experiência uma determinada vivência, um 

modo de ser e de se relacionar.  

A idéia de sujeito/subjetividade cartesiana supõe uma interioridade psíquica no 

homem da qual se derivam a maior parte das teorias psicológicas. Essas teorias criaram 

diversas concepções que falam de instâncias interiores separadas e independentes, como a 

idéia de aparelho psíquico, inconsciente, recalque, mecanismos de defesa, entre outras. Assim, 

é a partir dessa interioridade psíquica e da relação entre essas instâncias interiores que os 

modos de adoecimento humano são explicados por grande parte da psicologia e psiquiatria. 

Medard Boss diz que: “Com a apressada elaboração de forças e causas que atuam por detrás 

dos fenômenos, desde logo perdemos os próprios fenômenos de vista”. (Boss, 1975, p.25). 

Gaston Bachelard vai ainda mais além e afirma que tal oposição exterior e interior acaba 

tornando-se agressividade, e assim cita Jean Hyppolite, o qual concebe tal oposição como 

mito: “Os senhores sentem qual é o alcance desse mito da formação do exterior e do interior: 

é o da alienação que se baseia nesses dois termos. O que se traduz em sua oposição formal se 

torna mais adiante alienação e hostilidade entre ambos” (Hyppolite apud Bachelard, 2005, 

p.216). 

O entendimento do adoecimento humano na perspectiva metafísica não passa, então, 

por uma compreensão da existência, ele é objetivado ou como algo vindo de um suposto 

exterior ou como algo vindo de um interior independente até mesmo de mim, o fenômeno 

como se mostra é visto como irreal e inautêntico. Assim,  

 



 49

O baixo status ocupado pela aparência na hierarquia do real em nosso 
pensar ocidental é, sem dúvida, o responsável pela perda do nosso contato 
direto com as coisas, pela nossa constante suspeita em relação a elas, mas 
sobretudo pela nossa mania de procurarmos, “atrás” delas, aquilo que elas 
verdadeiramente são, a sua essência, a sua quidditas. (Michelazzo, 1997, p. 
39). 

 

O pensamento metafísico busca encontrar nos entes uma essência universal, 

substancial, permanente, nuclear, atemporal, deixando de lado tudo o que é aparente e 

mutável. A verdade é concebida como essa essência imutável, e ao visá-la para o 

conhecimento dos entes acaba por reduzi-los a uma única possibilidade de entendimento e a 

uma objetividade ilusória, conferindo a esse modo de pensar uma soberania total sobre os 

outros, como se esse caminho fosse o único possível de acessar a verdade das coisas. Aqui 

podemos citar como exemplo a água, a qual metafisicamente é definida por sua essência ser 

H2O, tornando-se esta sua verdade única e absoluta. O ser do ente água torna-se objetivado 

nessa única possibilidade, não levando em consideração que a pergunta pelo ser do ente 

realiza um âmbito de abertura onde cabem diferentes sentidos para a compreensão desse ente.    

Sobre a psicologia e a prática psicoterápica assim fundamentada na metafísica, que 

deslegitima o fenômeno como se mostra, buscando a verdade por detrás do fenômeno, e 

gerando conhecimento a serviço de um máximo controle, Boss afirma: 

 

Por mais que as suposições racionais das nossas psicologias nos ensinem 
uma manipulação hábil da “psiquê” humana, o dano que causa a 
desrealidade por ela provocada será necessariamente maior, num sentido 
essencial, de que seu possível proveito. Por isso, para nós psicoterapeutas, 
nada se apresenta mais urgente, do que desistir de uma vez por todas, e com 
toda sinceridade, de sempre decompor o ser humano com a ajuda de teorias 
psicológicas. Antes trata-se de recuperar o devido respeito diante da 
autenticidade e originalidade dada de cada fenômeno humano. Temos que 
permitir que exista o que se manifesta, como aquilo que ele mesmo revela. 
(Boss, 1975, p. 25).  

 

O pensamento construído pelo filósofo alemão Martin Heidegger (1889-1976) nas 

primeiras décadas do século XX propõe uma desconstrução do pensar metafísico, ele busca 

recuperar o Ser esquecido e indagá-lo a respeito de seu sentido: 
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O começo de todo o meu pensamento origina-se numa frase de Aristóteles 
que diz que o ente é expresso de múltiplas maneiras. Na verdade esta frase 
foi a faísca que provocou a pergunta: qual é a unidade destes significados 
múltiplos de ser, na verdade, o que significa ser? (Heidegger apud 
Cardinalli, 2001, p. 35). 

 

 Heidegger não tem como intuito afirmar uma falsidade no modo de pensar metafísico, 

como afirma Dulce Critelli: “Não se trata, portanto, de provar o quão errada é a perspectiva da 

metafísica, mas o quão única e absoluta ela não é”. (2006, p.12). Assim, o pensamento 

heideggeriano abre a possibilidade de entender o homem, o mundo e a verdade de outras 

formas, retirando a metafísica de seu lugar de soberania ocupado durante muitos séculos. 

A respeito da busca pela essência dos entes e do entendimento desta como verdade 

absoluta, Critelli acrescenta: “Para a metafísica, o conhecimento é resultado de uma superação 

da insegurança do existir. Para a fenomenologia, é exatamente a aceitação dessa insegurança 

que permite o conhecimento” (Critelli, 2006, p.15). Quando a autora fala de insegurança ela 

se refere exatamente a insegurança diante do devir, da mutabilidade e da impermanência das 

coisas. A fenomenologia de Heidegger não busca uma essência imutável como a verdade dos 

entes, mas exatamente a sua mutabilidade, suas possibilidades. A metafísica procura fixar 

verdades que nos dêem a ilusão de segurança e controle objetivando o Ser dos entes, porém ao 

fazer isso ela engessa o ente em suas possibilidades de Ser, ele passa a ser visto e entendido a 

partir dessa única possibilidade.  

Para Heidegger a tentativa de capturar a essência dos entes definindo-os de modo 

objetivado representa um esquecimento do Ser, pois Ser não pode ser definido com um ‘é’, 

Ser não ‘é’, Ser ‘dá-se’. O Ser se mostra como um evento, uma acontecência, uma relação, 

uma manifestação, um verbo. Ao aceitarmos a insegurança do existir, a mutabilidade e 

impermanência dos entes, o Ser se revela como uma abertura de possibilidades, ou seja, deixa 

ser o ente. Essa forma de pensar permite a emergência de novas compreensões e relações para 

com a loucura. 

Se pensarmos nas conseqüências do modo metafísico de pensar para a loucura, 

entendemos a importância da construção de outra base filosófica para a sustentação de nosso 

pensar e de nossas práticas. Como afirma Jaspers: “A questão sobre o que há de 
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fundamentalmente humano nas doenças mentais, obriga a ver-se nelas não um fenômeno geral 

da natureza, mas um fenômeno natural especificamente humano” (Jaspers, 2006, p. 19). 

As tentativas de explicar e conceber a loucura estabeleceram verdades a partir das 

quais o louco foi tratado, excluído e agredido, sendo invadido por todas essas concepções que 

o reduzem a elas. A loucura foi submetida a um reducionismo extremo característico do modo 

de pensar metafísico, o que fez com que o louco fosse visto e entendido apenas a partir de tal 

perspectiva, tolhendo suas possibilidades. O entendimento da loucura como des-razão 

fundamenta sua exclusão, uma vez que enquanto des-razão está à margem do que é 

considerado mais propriamente humano, do que define o homem como tal dentro da 

perspectiva metafísica, que é a razão, a essência do homem metafísico é ser racional. 

A proposta da fenomenologia de retorno às coisas mesmas significa exatamente o 

repouso do olhar sobre a manifestação própria do fenômeno, superando a divisão cartesiana 

de sujeito e objeto. O conhecimento na perspectiva fenomenológica não busca a verdade por 

detrás dos fenômenos, visando sua essência imutável e suas determinações causalísticas, mas 

sim aceita a mutabilidade em seu aparecer, o saber envolve a maneira própria de se manifestar 

do fenômeno. Esse modo de conceber o conhecimento permite uma relação mais próxima 

para com o próprio fenômeno, com a manifestação das coisas, uma relação de intimidade e 

familiaridade, diferente da relação que se constitui metafisicamente, que é a de 

distanciamento e desconfiança. Ao transportar isso para a relação entre terapeuta e paciente, 

percebemos que essa visão possibilita que se constitua uma relação mais horizontal e 

próxima, além de promover um maior respeito para com a existência do paciente, uma vez 

que a compreensão se baseia no que o paciente de fato traz e como ele se manifesta. 

Porém, é importante dizer que para a Daseinsanalyse a proposta fenomenológica de 

retorno às coisas mesmas e do conhecimento se fundamentar no que se mostra do fenômeno 

tal como se mostra, não se restringe a uma descrição detalhada e cuidadosa do fenômeno, 

como foi compreendido pela maior parte das psicopatologias fenomenológicas. Cardinalli 

afirma que a psicopatologia daseinsanalítica 

 

(...) não significa mera descrição dos “fatos em si”, uma vez que esta 
descrição não se atém ao patente, mas inclui o que aparece dos fatos, o 
contexto de referência e a significatividade que pertence ao próprio 
fenômeno. Assim, a descrição cuidadosa de cada fenômeno patológico, nas 
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suas variações e particularidades, em cada modo de existir, supõe o 
esclarecimento anterior da natureza existencial das doenças e a natureza 
existencial específica deste modo de existir patológico. (Cardinalli, 2001, p. 
60). 

 

Dessa forma, as diversas psicopatologias fenomenológicas desenvolvidas com base na 

mera descrição detalhada e cuidadosa dos fenômenos se mostram como um método limitado 

de compreensão da loucura, uma vez que não revelam a natureza existencial e o sentido 

próprio da experiência. 

O modelo metafísico de investigação e conhecimento também não nos fornece um 

método de acesso adequado aos fenômenos humanos, pois a partir dele se pensa o homem da 

mesma maneira como se pensa as coisas e fenômenos da natureza, constituindo-se uma visão 

sistemática e mecanicista, buscando sempre objetividade, mensurabilidade e as suas 

determinações causais, não alcançando a natureza existencial específica da loucura e dos 

fenômenos humanos em geral. 

 Diante disso, em relação à loucura e a todos os outros fenômenos humanos, se mostra 

necessário a utilização de outra base filosófica para a sua investigação e compreensão 

adequadas, de uma concepção que leve em consideração a natureza existencial desse modo de 

adoecimento em particular, permitindo compreendê-lo de acordo com a sua especificidade 

humana e possibilitando a emergência do sentido dentro dessa experiência em cada caso 

particular. 

 

2. Daseinsanalyse: poder-ser-louco! 

 

O termo Daseinsanalyse foi utilizado pela primeira vez pelo filósofo alemão Martin 

Heidegger em sua obra Ser e Tempo (1927), na qual, tendo como questão central o sentido do 

Ser, ele faz uma explicitação filosófica das características ontológicas constituintes do existir 

humano. Ele denominou a análise dessas características ontológicas de daseinsanalytik, a qual 

tinha o intuito apenas filosófico, ou seja, Heidegger não tinha como objetivo as implicações 

práticas de seu pensamento, buscava apenas esclarecer o sentido do Ser enquanto tal. 
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 Ludwig Binswanger (1881-1966), psiquiatra suíço, antes vinculado a psicanálise e 

amigo de Sigmund Freud (1856-1939), foi o primeiro a realizar a interlocução entre a 

ontologia de Heidegger e as práticas clínicas, tanto naquilo que concerne à compreensão da 

restrição (da patologia) como no uso de recursos terapêuticos. Ele utilizou a ontologia 

heideggeriana estabelecendo um novo caminho para a psicopatologia, um novo método de 

compreensão e descrição dos sintomas e síndromes. Isso porque ele acreditava que o modelo 

metafísico era inadequado para se pensar o fenômeno humano, e que a concepção 

heideggeriana fornecia bases para o acesso exatamente do que diz respeito a especificidade 

humana. 

Assim, “para Binswanger, o psicótico era um indivíduo em e com o seu mundo. O 

mundo é sempre ‘mundo com (partilhado)’ [Mit-Welt]. O ser humano vive em um ‘modo 

dual de ser’, numa ‘comunicação existencial’ que transcende.” (Prado, 2002, p.39). Buscando 

superar a visão metapsicológica da psicanálise e mesmo as dicotomias próprias do 

pensamento metafísico presentes tanto na psiquiatria como na psicologia, Binswanger 

realizou uma serie de descrições fenomenológicas de casos, concebendo os diferentes tipos de 

manifestação das psicopatologias como modos da estrutura ser-no-mundo4. Dessa forma, 

Binswanger já divergia radicalmente da psiquiatria e psicanálise clássicas que 

preponderavam, as quais se distanciavam do fenômeno tal como se mostra e recorriam a 

instâncias interiores que agiam por detrás das manifestações. No entanto Binswanger cometeu 

um erro fundamental de interpretação do pensamento de Heidegger, entendendo a 

explicitação ontológica do Dasein5, desenvolvida pelo filósofo, como experiências ônticas. 

Seu principal engano foi tomar o existencial6 da Cura (Sorge) em um sentido ôntico, como um 

comportamento concreto. Dessa maneira, o psiquiatra quis acrescentar o amor à cura, 

conferindo ao amor um estatuto ontológico, portanto, o concebendo como um existencial. 

Heidegger questionou esta interpretação de Binswanger, salientando que o amor já está 

implicado no existencial da Cura (Sorge), é um modo de cuidado do Dasein com os outros e 

consigo mesmo. Heidegger utiliza o termo cuidado ou cura (Sorge) num sentido ontológico, 

                                                 
4 Ser-no-mundo é um termo utilizado por Heidegger para denominar a existência humana, constitui uma unidade 
estrutural que indica a indissociabilidade entre homem e mundo. 
5 Dasein é o principal termo utilizado por Heidegger para denominar a existência humana, o qual inclui o 
entendimento do homem como ser-no-mundo. O conceito de Dasein e suas implicações para a compreensão do 
homem serão mais bem explicitados ainda nesse capítulo do presente trabalho. 
6 Heidegger denomina as características ontológicas do existir humano de existenciais. Assim, entender a cura 
como um existencial indica que ela faz parte da estrutura de todo o existir humano e o constitui, ou seja, o existir 
humano é cura. O entendimento do existir humano a partir dos existenciais e o existencial da cura serão mais 
abordados posteriormente ainda nesse capítulo. 
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enquanto uma característica da constituição do existir humano, indicando que esse existir 

encontra-se sempre em uma relação de entendimento com o que vem ao seu encontro e, 

portanto, cuida de alguma forma, mesmo que sob a forma do descuido. Posteriormente, 

Binswanger reconheceu seu engano publicamente, mas não mudou sua teoria, considerando 

que tal engano havia sido produtivo, porém deixou de denominar suas pesquisas como 

daseinsanalíticas, substituindo por fenomenologia antropológica, e se reaproximando do 

pensamento de Husserl, antecessor de Heidegger.  

 O trabalho de Binswanger acabou influenciando o psiquiatra e psicoterapeuta Medard 

Boss (1903-1990), o qual também não percebia na psiquiatria e psicanálise clássicas 

elementos que fossem suficientes para abranger a especificidade da dimensão humana no que 

diz respeito à compreensão da experiência e ao tratamento de seus pacientes. Pois, ambas 

fundamentadas no dualismo cartesiano, concebem a doença como uma abstração, não se 

recorrendo a vivência própria do paciente. Assim,  

 

Boss questiona a concepção de homem psicanalítica, que pensa a 
experiência humana com base em uma noção de um psiquismo encapsulado 
e separado do mundo. Para o autor, esta noção, que está apoiada na visão 
cartesiana que entende as coisas do mundo separadas do sujeito, apresenta 
um grande problema para o entendimento das experiências sadias e 
patológicas, pois não esclarece como o mundo afeta o homem e como o 
homem atinge o mundo. (Cardinalli, 2001, p. 28). 

 

Apesar disso Boss reconhecia o valor das descobertas de Freud, e ressaltava a 

importância de sua afirmação de que todo o fenômeno humano é impregnado de significado, a 

qual possibilitou o desenvolvimento de novas práticas e entendimento do adoecimento 

psíquico.    

Porém, diferentemente de Binswanger, que tinha uma motivação científica, Boss foi 

buscar no pensamento de Heidegger contribuições especialmente no que diz respeito à prática 

psicoterápica. Ele se aproximou muito de Heidegger e entre os dois se desenvolveu uma 

relação de amizade. A partir dessa relação e das questões incitadas por Boss, o filósofo 

adentrou na tarefa de ajudar na formação de terapeutas. Assim, Heidegger promoveu uma 

série de seminários aos médicos alunos de Boss, se envolvendo com muita dedicação. Esses 
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seminários foram posteriormente reunidos em um livro intitulado Seminários de Zollikon 

(1987), com edição do próprio Boss. 

A abordagem terapêutica de Boss, constituída em proximidade com Heidegger, foi 

então denominada Daseinsanalyse7, termo que a diferenciava da Daseinsanalytik do filosofo. 

Fundamentando-se no pensamento heideggeriano, a Daseinsanalyse representa uma nova 

abordagem dos fenômenos chamados normais e patológicos do existir humano, propondo um 

novo meio de acesso a tais fenômenos, um novo caminho, e não outra teoria explicativa com 

concepções fechadas, constituindo-se uma abordagem de ordem fenomenológica. 

Na obra Ser e Tempo, Heidegger faz uma explicitação das características ontológicas 

constituintes do existir humano, as quais denomina existenciais, tais como a abertura do 

Dasein, sua disposição ou tonalidade afetiva, a temporalidade, a espacialidade, o estar-com-o-

outro, a corporeidade, a compreensão, o cuidado, a queda e a finitude. Esses existenciais 

orientam a prática e compreensão psicoterápica dentro da perspectiva daseinsanalítica. 

Aqui se faz necessário uma explicitação da diferença entre o âmbito ôntico e o âmbito 

ontológico. Este último se refere a tudo que é relativo à constituição fundamental do ser 

humano, ao que é estrutural da existência humana e, portanto, diz respeito a todo e qualquer 

homem. Já quando falamos de um fenômeno ôntico, nos referimos ao que diz respeito a uma 

existência concreta em particular, a um Dasein específico. Porém, é importante afirmar que 

qualquer fenômeno ôntico inclui uma compreensão ontológica, pois qualquer comportamento8 

concreto em particular diz de uma possibilidade humana, como afirma Loparic: “Nenhum 

elemento da estrutura ontológica do ente que eu sou é flutuante, todos são ancorados em meus 

modos de ser concretos, ônticos, todos são minhas possibilidades” (Loparic apud Cardinalli, 

2001, p. 58). 

Diante disso, uma explicitação dos fundamentos ontológicos utilizados em uma 

determinada compreensão e prática se mostra importante. No caso da Daseinsanalyse, o 

fundamento ontológico que norteia a prática psicoterápica é a analítica dos existenciais em 

relação a uma determinada existência em particular. 

                                                 
7 Como já foi explicitado, essa terminologia já havia sido usada anteriormente por Heidegger na obra Ser e 
Tempo para denominar a análise das características ontológicas do existir do homem, e também por Ludwig 
Binswanger, antes dele assumir o termo fenomenologia antropológica. 
8 Heidegger define comportamento humano como “a maneira pela qual eu estou em minha relação com o que me 
solicita”, ou seja, “a maneira como a pessoa corresponde ao ente” (Heidegger apud Cardinalli, 2001, p. 98). 
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Os existenciais não são pensados como categorias de entendimento, o que constituiria 

uma visão parcial e fragmentada do homem, mas como modos estruturais através dos quais se 

realiza todo e qualquer existir humano, são o horizonte a partir do qual cada Dasein pode ser 

compreendido em seu modo de estar sendo e o sentido existencial presente nesse modo pode 

ser explicitado. Portanto, os existenciais constituem uma referência a partir da qual poderá se 

desenvolver uma analítica do sentido no modo de ser da loucura, ou seja, constituem um 

acesso ao sentido dos sintomas e do modo de ser do louco. Podemos citar como exemplo 

casos que comumente são chamados de depressão, nesse modo de ser há uma perturbação 

clara da temporalidade, essas pessoas têm uma vivência de tempo vagaroso, lentificada, o 

futuro se apresenta fechado, estéril, sem possibilidades, há uma privação das possibilidades, 

uma restrição da liberdade.  

Uma consideração importante é que quando há uma alteração no modo de algum dos 

existenciais, todos os outros também são alterados, de modo que se uma pessoa encontra-se 

no modo de ser-doente, há uma perturbação em todos os existenciais. Com isso evidencia-se a 

impossibilidade de dividir e segmentar o homem para a sua compreensão, de modo que 

qualquer compreensão só é possível se abranger a totalidade do existir. 

Ao afirmarmos os existenciais enquanto características ontológicas do Dasein e, 

portanto, estruturais de todo o existir humano, afirmamos todas as possibilidades de 

realização deles como possíveis em qualquer Dasein, ou seja, os modos de ser-sadio e ser-

doente são uma possibilidade real para todo o existir humano. A loucura se apresenta como 

uma possibilidade para cada um de nós, enquanto uma possibilidade exclusivamente humana 

diz respeito a todos os homens. O que diferencia o sadio daquele considerado louco é que este 

vive a loucura como sua única possibilidade, e esse aprisionamento gera um sofrimento 

intenso. Assim: 

 

É preciso entender a maneira de existir do doente como uma possível 
maneira de existir humana que pertence também como possibilidade a nós 
mesmos. Nós dispomos desta possibilidade, mas não estamos reduzidos a 
ela, enquanto que os doentes estão reduzidos àquela única maneira de 
existir. (Boss, 1997, p. 13). 
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A Cura ou Cuidado9 (Sorge) é um dos existenciais a partir do qual o modo de estar 

sendo de um determinado Dasein pode ser explicitado. Esse existencial indica o modo de todo 

Dasein sempre ser em relação ao que vem ao seu encontro, ou seja, sempre manifestar um 

Cuidado em relação ao que lhe vem ao encontro, seja algum ente simplesmente dado, outro 

Dasein ou si próprio. Assim, o Cuidado representa os diferentes modos do Dasein responder 

ao apelo do mundo e de sua própria facticidade, do seu próprio ter que ser, de modo que não 

existe um Dasein que não esteja desde do início respondendo, mesmo que sob a forma do 

descuido, do ignorar e da negligência por exemplo. Constitui um existencial porque a 

realização de todo o existir humano se dá através do Cuidado, ou seja, respondendo aos 

diferentes apelos do que lhe vem ao encontro. Dessa forma, Cura ou Cuidado assume um 

significado diferente de restituir a saúde, de sarar num sentido ôntico, mas sarar, curar e 

cuidado estão inclusos na Cura ou Cuidado enquanto formas de responder ao apelo de uma 

situação. 

Segundo Heidegger, o Cuidado em relação aos outros Daseins pode se dar de duas 

formas: a preocupação substituidora e a preocupação liberadora. A preocupação substituidora 

toma o lugar que é do outro e faz por ele, em seu lugar, retirando o Cuidado que lhe pertence 

e lhe diz respeito. Já a preocupação liberadora devolve o Cuidado que é do outro, libertando-

o, possibilitando que ele tenha que se haver com suas próprias escolhas diante do que o 

solicita e permitindo que ele seja quem ele é. 

Boss afirma que com o cuidado libertador “Heidegger havia descrito o que, para ele, 

deveria ser o relacionamento ideal entre analista e paciente” (Prado, 2002, p.41). Assim, 

qualquer relação terapêutica deve-se constituir um cuidado libertador, fundamentado na 

preocupação liberadora, de modo que ao devolver o cuidado que diz respeito ao outro, 

permitindo que ele tenha que se haver com suas próprias escolhas diante do apelo do que lhe 

vem ao encontro, o terapeuta possibilita ao outro que ele disponha de maior liberdade frente a 

sua própria existência e que esta se dê de forma mais própria10 e autônoma. Quando pensamos 

na enorme restrição vivenciada na loucura, a preocupação liberadora se mostra como o que 

permite que a pessoa que experiência tal modo de ser disponha de uma relação mais livre com 

outras possibilidades de realizar sua existência, esse deve ser o objetivo no cuidado da 

loucura.  

                                                 
9 Utilizo o existencial da Cura ou Cuidado com letras maiúsculas para diferenciar da cura e cuidado no sentido 
ôntico. 
10 Heidegger caracteriza os modos do Dasein realizar sua existência como próprio ou impróprio. 
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A corporeidade é outro existencial que nos abre uma compreensão de como uma 

existência está se realizando. Ele não é entendido como sinônimo do corpo físico que constitui 

o ser humano, de modo que Boss afirma que “a verdadeira essência da corporeidade escapa 

sempre e imediatamente no momento exato em que se faz uso da possibilidade de vê-la como 

qualquer objeto inanimado mensurável” (Boss, Condrau, 1997, p. 28). A corporeidade 

enquanto um existencial deve ser entendida como uma dimensão que constitui todas as 

relações do Dasein com o mundo. 

 

Boss percebe que tudo que é humano é também corporal e, deste modo, o 
Dasein é corporalmente afetado por tudo que há no mundo. Todas as cores, 
cheiros, sabores, prazeres e dores só estão disponíveis para o homem, 
porque ele é o aí que corporalmente acolhe tudo. As mais diversas 
realizações do homem têm a corporeidade como ‘parte’ integrante. 
(Cardinalli, 2001, p. 88). 

 

A corporeidade nos fornece então uma indicação importante para a compreensão das 

alucinações em diversos modos de adoecimento humano, pois o Dasein ‘corporalmente 

acolhe tudo’, todos os seus modos de realizar sua existência e todas as suas relações consigo, 

com os outros ou com as coisas envolvem sua dimensão corporal. O dasein acolhe e responde 

corporalmente aos diversos apelos do mundo, e se seu modo relacional encontra-se 

perturbado, a realização de sua corporeidade também se dará de forma perturbada. Assim, a 

alucinação “é compreendida como um modo específico de relação e de entendimento do 

paciente” (Idem, Ibidem, p. 111). 

A disposição ou tonalidade afetiva é outro existencial importante que norteia a 

compreensão das psicopatologias. Ele indica a constituição existencial do ser humano de 

sempre estar numa determinada tonalidade afetiva, assumindo no sentido ôntico o significado 

de humor ou estado de ânimo. A disposição diz respeito, então, ao modo como alguém se 

encontra, sua disposição e ‘encontridade’, e envolve a totalidade da existência de uma pessoa, 

ou seja, “é sempre toda a existência que está afinada num determinado estado de ânimo, sendo 

a afinação uma das características fundamentais da nossa existência” (Boss, 1997, p. 15). 

Esse existencial se mostra fundamental para a compreensão das psicopatologias 

porque dependendo da disposição em que se encontra uma pessoa, implicará numa expansão 

ou fechamento de suas possibilidades, numa realização de sua liberdade existencial ou numa 
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privação e adoecimento, ou seja, “...a afinação em que o indivíduo se encontra a cada 

momento determina a amplitude ou estreiteza de seu ser-aberto-ao-mundo” (Idem, 1997a, p. 

15). 

A disposição se constitui como a ‘lente’11 através da qual o Dasein sempre olhará para 

o mundo e para si próprio. O entendimento do Dasein sempre se constitui através de um 

estado de ânimo e é por ele influenciado. Assim, uma existência afinada na depressão vai 

olhar para si e para o mundo de modo vazio, entristecido e estreito de possibilidades, 

restringindo suas possibilidades relacionais, enquanto uma existência afinada na felicidade 

‘tinge’ suas ‘lentes’ de um colorido que permite que o que lhe vem ao encontro se apresente 

fértil de possibilidades. 

Heidegger compreende o homem como Dasein12, termo que “assinala que o ser 

humano é um acontecer (sein), que ocorre no aí (Da), lançado já no mundo e, assim, ek-

sistere, isto é, existe nesse movimento para fora” (Cardinalli, 2001, p. 36). Pensar o homem 

como Dasein é pensá-lo como ser-no-mundo, como um ser lançado, portanto aberto ao Ser e a 

sua tarefa existencial envolve a condição inalienável de ter que ser e de poder ser. Esse 

entendimento coloca o homem numa relação fundamental com o Ser, de modo que esse 

homem não pode ser circunscrito e reduzido à condição de ter uma essência, quer seja ela 

racional ou como sujeito fundado num cogito como o fez Descartes. Aqui Heidegger rompe 

com a tradição cartesiana que pensa o homem como ser simplesmente dado13, como simples 

presença, para olhar o homem como uma abertura ao ser (Dasein). Olhar para o homem como 

abertura, em sua tarefa de ter que ser e de poder ser, coloca-o numa condição de liberdade e 

também de angústia frente a tal abertura. Esse entendimento do homem é o horizonte a partir 

do qual a loucura é compreendida na Daseinsanalyse, o louco é visto então em sua 

facticidade, em seu modo de lidar com a tarefa existencial de ter que ser e de poder ser, com a 

liberdade e angústia implicadas no existir. Essa compreensão humaniza o nosso olhar para 

com a loucura. Entender o homem como Dasein abre a possibilidade de olhar para a loucura 

não como uma condição doente que precisa ser ausentada, curada ou excluída, mas com a 

                                                 
11 É importante afirmar que o uso do termo ‘lente’ não indica uma separação entre homem e mundo. A afinação 
ou disposição não diz respeito a algo que ocorre no interior do homem e nem entre o homem e o mundo. Como 
indica Heidegger sobre a afinação: “Cresce a partir de si mesmo como modo de ser-no-mundo”. (Heidegger, 
2006, p.196) 
12 No mundo acadêmico traduz-se Dasein por ser-aí, mais frequentemente do que por presença, como o fez 
Marcia Sá Cavalcante Schuback em Ser e Tempo. 
13 O modo de ser das coisas que não possuem o modo de ser do Dasein, que são simples presença, é denominado 
por Heidegger de ser simplesmente dado. 
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dignidade e respeito do olhar que acolhe, permitindo a emergência do sentido e de 

possibilidades. 

Esse pensamento contribui para um novo olhar em relação à loucura e aos chamados 

‘sintomas’. Enquanto existente, lançado no mundo, a questão da explicitação do sentido (Sinn 

significa rumo, direção do existir) para o Dasein se mostra necessária. Na Daseinsanalyse a 

questão do sentido passa a ter importância fundamental e central. Assim, entende-se a análise 

e compreensão da loucura e seus ‘sintomas’ como um conjunto expressivo que nos convoca a 

um acesso compreensivo a respeito do seu sentido para aquela existência, ou seja, nos 

convoca a uma compreensão de como o outro está sendo, de como significa suas experiências 

e para qual direção dentro de seu movimento existencial essa significação aponta. A 

terapêutica transforma-se numa analítica do sentido, numa explicitação do sentido dentro de 

uma determinada existência, considerando o que se mostra a partir do que se mostra, sem 

adulterar o que se mostra através de lentes interpretativas ‘a priori’, quer seja de ordem 

teorética ou de senso comum. 

O Ser do existir humano é entendido por Heidegger como ek-sistência, ou seja, um 

existir para fora, o que enfatiza o âmbito da ultrapassagem e transcendência. O Dasein está 

lançado em possibilidades de ser, vive antecipado de si-mesmo, ou, como diria Jean Paul 

Sartre, o homem é um projeto. Mas projeto não seria algo que ainda não é?  Sartre responderia 

jocosamente que é isso mesmo o homem: aquilo que ele ainda não é (em seu ser-sendo).O 

Dasein é então possibilidades de ser, e esse entendimento abre a compreensão de que “cada 

existir específico não se esgota na possibilidade que está se efetivando, quando alguém realiza 

seu próprio existir” (Cardinalli, 2001, p. 64).  

Heidegger utiliza a expressão ser-no-mundo para se referir ao Dasein com o intuito de 

salientar essa correlação homem-mundo, essa inter-relação e indissociabilidade entre ambos, 

onde um se dá com o outro, de modo que não existe homem sem que haja mundo e também 

não existe mundo sem homem que assim o compreenda. Ser-no-mundo expressa uma relação, 

uma acontecência e não uma oposição sujeito-mundo. Homem e mundo não são entendidos 

aqui como sujeito e objeto em Descartes, não estão em uma relação de continente e conteúdo, 

com existências independentes entre si, estão numa inter-relação onde um se dá juntamente 

com o outro. “O homem, como essencial, não está presente num determinado lugar do vazio, 

não é um objeto, mas um entendimento não substancial e não coisificado” (Boss, 1997, p. 6). 

O mundo não é apenas o espaço físico, mas sim onde as possibilidades se desdobram, onde 
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todas as coisas, inclusive o Ser, se manifestam. O homem não se constitui em absoluta 

independência com aquilo que se apresenta em sua abertura, com o mundo, mas sim em 

profunda conexão, ao mesmo tempo que numa livre relação.  

A existência humana é entendida como abertura na qual os entes podem aparecer, ou 

seja, como uma clareira. A abertura do Dasein “consiste em um poder compreender os 

diversos significados que lhe chegam a partir dos lugares onde está o que vem ao seu 

encontro, na abertura espacial e temporal de seu mundo” (Boss, Condrau, 1997, p. 27). Assim, 

a própria compreensão é estrutural da existência humana, constituindo um dos existenciais 

para Heidegger, de modo que para ele o ser humano é compreensão: “Somos uma 

possibilidade-de-entendimento completamente não objetivada e sem substância, voltada para 

significações provenientes e dirigidas à transparência e abertura de todo nosso âmbito-do-

mundo” (Boss, 1997a, p. 11).  

 A partir da concepção de clareira já se compreende também a de obscuridade, uma 

vez que clareira e obscuridade se constituem mutuamente, e é essa obscuridade que permite 

que surja tudo o que existe, tudo o que é. Assim, o Ser pode ser chamado de nada: 

 

Este nada é idêntico ao ser em si. O ser como tal, o nada ou o encoberto, 
reinam numa pletitude que deixa provir de si tudo que terá que ser: tanto o 
ente que chamamos de existência humana, como qualquer outro “ente” que 
pode chegar a sua própria presença na abertura da existência. (Boss, 1977a, 
p. 15) 

 

 Dessa forma, o nada que corresponde ao Ser não deve ser entendido como um nada 

niilista, “mas como um nada pleno de possibilidade de permitir surgir o que é” (Idem, 1997, 

p. 10-11). Essa é, então, a tarefa da existência humana: permitir surgir o que é, retirar da 

obscuridade ao iluminar com a sua clareira, permitir o aparecimento dos entes através de sua 

abertura. Essa é também a tarefa do psicoterapeuta em particular: “Este não faz nada mais do 

que ajudar os pacientes a se desenvolverem no sentido das próprias possibilidades de sua 

existência”. (Idem, Ibidem, p. 11). 

Com o intuito de nos aproximarmos do fenômeno tal como se mostra, encontramos já 

na fenomenologia de Husserl uma direção importante para tal acesso. Ele propõe uma redução 

importante, denominada redução fenomenológica, que seria a necessidade de suspendermos 
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ou de colocarmos entre parênteses nossos pré-juízos, nossos pré-conceitos e até mesmo as 

diferentes teorias explicativas sobre o real. Tal suspensão não seria algo simples e fácil, mas 

algo a ser conquistado: 

 

Temos de deixar de lado todas as teorias, as construções psicológicas, tudo 
que é simples interpretação e julgamento. Devemo-nos voltar puramente 
para o que podemos compreender, distinguir e descrever em sua existência 
real. Como ensina a experiência, trata-se de tarefa difícil. Essa ausência de 
preconceitos, característica e fenomenológica na percepção do fenômeno 
como tal, não é dom originário e sim uma conquista laboriosa depois de 
trabalho crítico e esforços muitas vezes baldados. (Jaspers, 2006, p. 72). 

 

Numa relação terapêutica, essa redução constituiria um modo de nos abrirmos para o 

outro, para uma escuta verdadeira e não contaminada do outro, tendo sempre como referência 

o próprio paciente. A ruptura com o pensamento metafísico assim constituída propõe um 

trabalho e uma relação compreensiva com o outro e não uma relação distanciada por um 

pretenso poder de explicabilidade. Rompe-se assim com o modelo tradicional de relação entre 

terapeuta e paciente, uma vez que há uma quebra da hierarquia e da relação distanciada que 

durante séculos marcaram o tratamento da loucura. 

Assim, a relação terapêutica na Daseinsanalyse é uma relação fundamentalmente 

compreensiva, busca o sentido da experiência para o outro, como o outro significa sua 

experiência e qual direção para a sua existência ele dá a partir dela. O modo de ser que está 

sendo vivenciado pelo paciente emerge na psicoterapia, uma vez que o paciente se relaciona 

com o terapeuta através das possibilidades que está podendo dispor no momento, ou seja, 

“como o paciente está podendo existir se revela no modo como ele se relaciona com o 

terapeuta”, de forma que é “junto com o terapeuta que o paciente poderá mostrar, perceber e 

des-envolver os seus modos de existir” (Cardinalli, 2001, p. 54-55). Na busca de uma 

adequada compreensão, a referência é sempre o paciente, não podemos compreendê-lo a 

partir de nossos referenciais, se assim fizermos o sentido verdadeiro se perde.  

 

É decisivo que cada fenômeno que surge na relação de analisando e analista 
seja discutido em sua pertinência ao paciente concreto em questão a partir 
de si em seu conteúdo fenomenal e não seja simples e genericamente 
subordinado a um existencial (Heidegger, 2001, p. 150). 
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A constituição de uma compreensão exige sempre um olhar para a totalidade do 

Dasein, só encontramos o sentido da experiência para o paciente se o nosso olhar abranger a 

sua totalidade; buscar um entendimento a partir de uma análise fundada na dicotomia entre 

corpo e psiquismo não abrange a experiência e o sentido para o paciente, pois o modo de 

existir do Dasein não se dá de forma separada e segmentada, mas sim como uma totalidade 

relacional. As práticas da psiquiatria clássica que sempre visam a cura envolvem apenas uma 

visão parcial, pois a cura objetiva a remissão de algo específico, ela é pontual, não alcançando 

a complexidade da experiência humana. 

Em relação à loucura, a compreensão de tal experiência deve sempre envolver o seu 

sentido para a pessoa em particular, ou seja, deve abranger a maneira como a experiência da 

loucura é vivenciada pela pessoa em questão, qual relação possui com o seu movimento 

existencial, com a sua história, como essa experiência é significada pela pessoa e como ela 

direciona sua vida diante disso. Dessa forma: 

 

A tarefa do psicólogo é reintroduzir na história do paciente a experiência 
tão intensa que ele viveu no surto; é torná-la parte da vida dele e não um 
pedaço a ser cortado e jogado fora; é trazer o significado da experiência 
psicótica para junto da vida normal. Fazer isso é possível, já que a psicose é 
uma exacerbação violenta de características humanas que todas as pessoas 
têm. (Pompéia, 2002, p. 70). 

 

 As práticas em relação à loucura devem, então, atentar para que a pessoa consiga 

integrar o sentido da experiência do surto com a sua própria história de vida14. Esse é um 

ponto fundamental, pois muitas vezes a pessoa não consegue significar essa experiência como 

algo seu, que diz respeito a sua própria história, o surto é visto como algo estranho pelo o qual 

a pessoa foi tomada e sobre o qual não tem nenhuma compreensão. Se o sentido não é 

integrado à história de vida, se a pessoa não realiza uma boa compreensão dessa experiência, 

ela tende a continuar restrita àquela possibilidade de ser e se relacionar, a experiência do surto 

                                                 
14 Boss entende que história de vida “significa uma seqüência dos desvelamentos significativos de mundo, tal 
como são enviados a ser, envolvendo de um modo igualmente primordial, tanto a existência humana como 
abertura de mundo luminosa, quanto os fenômenos particulares que nela emergem e aparecem” (Boss apud 
Cardinalli, 2001, p. 84). 
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é revivida diversas vezes, de modo que a compreensão e analítica do sentido permitem a 

emergência de outras possibilidades e uma relação mais livre e autônoma com estas. 

Dessa maneira, o uso de diagnósticos é uma prática que pode por em risco a 

possibilidade de se compreender o Dasein em sua totalidade existencial, pois o restringe 

capturando-o em uma definição e não abrange a dimensão vivencial do adoecimento. Os 

diagnósticos podem também produzir uma compreensão do homem numa perspectiva 

estática, como diria Sartre: um entendimento do homem como em-si, objetivado, 

testemunhando um modo de ser que se consolida num estreitamento de possibilidades. Outras 

experiências ficam perturbadas por esse olhar objetivado. Nomear um paciente como 

depressivo, esquizofrênico ou bipolar, por exemplo, nada diz do sentido de sua experiência e 

do modo como ela se dá.  

Com o uso de diagnósticos, a relação que se constitui entre a pessoa que vivência o 

adoecimento e a que dela cuida torna-se distanciada e hierárquica, uma relação de soberania 

na qual o terapeuta possui um saber maior sobre o paciente do que ele próprio.  

Reunir um conjunto de sintomas sob um determinado nome, diagnóstico, e traduzir a 

experiência do paciente por tal sintomatologia e categorização não se constitui numa relação 

compreensiva e não possibilita a emergência do sentido e de outras possibilidades de ser, ao 

contrário, perde de vista a totalidade do paciente e o restringe a uma única possibilidade de 

entendimento. Assim, uma relação compreensiva não busca explicações causalistas, mas o 

entendimento de um modo de ser, do sentido em um modo de estar sendo, de forma que 

acompanha o movimento existencial da pessoa, diferente das explicações causalistas que 

encerram o fenômeno. 

Pompéia no texto Psicose e psicoterapia (2002) comenta sobre o papel dos 

psicofármacos, enfatizando a importância do significado e do sentido no processo terapêutico. 

Assim, significado e sentido são coisas que os psicofármacos não fornecem, porém são tão 

fundamentais que algumas pessoas mesmo tendo saído da experiência de surto através da 

medicação se recusam a continuar tomando-a, isso porque ela não é capaz de integrar o surto 

na história de vida da pessoa. A medicação por si só, reduz a experiência a uma questão 

meramente bioquímica, a pessoa fica com a impressão de que todos aqueles intensos 

sentimentos que teve durante o surto nada significavam e, portanto, que todos os seus 

sentimentos nada significam, uma vez que não passam de reações bioquímicas, o sentido se 
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perde e tudo se resume apenas a escolher o psicofármaco adequado. Se através de um trabalho 

simultâneo à medicação a pessoa consegue significar a experiência do surto dentro de sua 

história pessoal, o que se vê é que ela não mais resiste à medicação, pois esta não ameaça a 

dimensão humana fundamental: o sentido. 

Isso não significa que os psicofármacos sejam dispensáveis e inúteis, pelo contrário, 

eles permitiram um avanço muito grande na área da saúde mental e têm uma grande 

importância no tratamento, porém muitas vezes são usados de forma abusiva, provocando um 

efeito contrário do que se pretende dentro de uma visão daseinsanalítica, ou seja, acabam 

sendo usados em excesso, de modo que a pessoa fica dopada, há uma perda na capacidade de 

compreensão do sentido e um fechamento para a emergência de novas possibilidades e 

projetos de vida. Pompéia afirma que “os psicofármacos não trazem para o paciente os 

significados de que ele precisa, e, eliminando os sintomas, amputam algo de onde poderiam 

emergir significados” (2002, p. 62). 

 Os psicofármacos devem ser utilizados sim, porém apenas até o ponto em que seja 

possível restabelecer uma troca que possibilite um trabalho de constituição de sentido, deve-se 

medicar até o ponto em que a enorme restrição vivenciada pela pessoa diminua e ela possa 

experimentar uma maior liberdade e, desse modo, dispor de outras possibilidades para si 

própria.  

Para a adequada compreensão da experiência da loucura é importante explicitar o que 

se entende por saúde e doença dentro da perspectiva daseinsanalítica. Boss caracteriza o ser-

sadio pela liberdade que este tem com relação aquilo que se apresenta em sua abertura, ou 

seja, pelo “poder-dispor livremente do conjunto das possibilidades de relação que lhe foi dado 

manter com o que se lhe apresenta na abertura livre de seu mundo” (Boss, Condrau, 1997, p. 

29). 

Na medida em que a existência humana se dá através de modos relacionais com o que 

se encontra em sua abertura, o adoecimento é entendido como uma perturbação relacional, de 

modo que o ser-doente é caracterizado por uma privação de sua liberdade relacional. Assim, o 

modo de ser-doente, tanto físico como psíquico, é visto pela Daseinsanalyse como uma 

limitação, uma restrição na liberdade da abertura do Dasein, uma perturbação do modo 

relacional. Boss afirma que: 
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(...) todos os sintomas patológicos corporais e os chamados psíquicos são 
sempre privações e podem ser compreendidos como reduções de 
possibilidade de entender uma coisa em toda a sua amplitude e riqueza de 
conteúdo. (Boss, 1997, p. 12).   

 

No modo de ser-doente o Dasein encontra-se aprisionado num único modo de ser, fica 

restrito a uma única possibilidade de relação consigo mesmo, com os outros e com as coisas, 

por isso que se caracteriza como uma restrição e privação de sua liberdade. Em relação à 

loucura, o que a define enquanto um modo de ser-doente não é seu caráter anormal, ou seja, a 

pessoa apresentar comportamentos e sentimentos em situações em que a maioria das pessoas 

não apresentam, mas sim a maneira como essa experiência é estruturada, constituindo-se uma 

enorme restrição em sua existência, há uma marcante ausência de liberdade e autonomia. 

Assim, não se entende a loucura como uma questão de escolha, o que ocorria no século XVII, 

na época do grande internamento, quando a loucura recobriu-se de uma valoração ética e 

moral, como foi explicitado no capítulo I. Nessa perspectiva, entende-se a loucura como 

exatamente o oposto, como a ausência de liberdade e aprisionamento em um modo de ser 

restrito. 

A partir desse entendimento do ser-doente, Boss aponta três questões que devem 

orientar a compreensão de um determinado adoecimento: “1 – como está a liberdade da 

pessoa para realizar as suas possibilidades, 2 – quais possibilidades estão prejudicadas e 3 – 

em relação a quais aspectos do mundo da pessoa este prejuízo ocorre” (Boss apud Cardinalli, 

2001, p. 79). 

Diante da restrição e privação vivenciadas no modo de ser do adoecimento “o 

psicoterapeuta tem, em primeiro lugar, a tarefa de mostrar ao paciente que também há outros e 

mais livres modos de existir e depois, de dar-lhe coragem de experimentar, aceitar e viver 

estes outros modos”. (Boss, 1997, p. 13). Ao contrário da psiquiatria tradicional e da grande 

maioria das práticas em relação à loucura que visam moldar o homem a partir de uma 

concepção higienista, o objetivo da psicoterapia daseinsanalítica é exatamente a liberdade do 

paciente em relação às suas possibilidades.  

Para Boss não existe nenhuma doença em si mesma, a objetivação das doenças é 

apenas uma abstração característica da metafísica, de forma que o que existe são modos de ser 

restritos: 
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Nesta perspectiva, as patologias não são pensadas isoladamente e separadas 
do existir humano. Não há simplesmente uma doença compreendida 
isoladamente nela mesma. Assim, Boss inova a compreensão habitual das 
doenças humanas, ao pensá-las como modalização do existir. Elas são 
maneiras de o homem realizar o seu existir, que, ao mesmo tempo, revelam 
alguma restrição em sua realização. (Cardinalli, 2002, p. 83) 

 

Assim, o conhecimento e as práticas não se baseiam em uma doença em si, mas 

sempre em uma experiência de um ser humano específico de um modo de realizar sua 

existência através do adoecimento. A compreensão do adoecimento não se baseia apenas na 

perturbação e restrição presentes nele, mas também em como cada Dasein em particular vive 

essa restrição. Dessa forma, “o autor propõe uma mudança de foco, ao deslocar o 

entendimento da doença para o entendimento do homem que está doente, para o 

esclarecimento prioritário da experiência do doente” (Cardinalli, 2001, p. 75). Ao pensarmos 

isso em relação a loucura, vemos que a mudança de foco implicaria num olhar e relação mais 

humanas e menos preconceituosas, permitindo olhar para aquele que experiencia a loucura 

sempre a partir da sua dimensão humana, sempre enquanto um homem realizando um modo 

de ser, e não como foi feito durante séculos, em que aquele considerado louco era visto 

sempre e unicamente a partir desse rótulo, encobrindo suas outras facetas e limitando suas 

possibilidade de expandir sua existência. 

Para o estudo do adoecimento e do modo de ser de um Dasein, Boss afirma ser mais 

adequada uma visão de gênese motivacional do que de determinações causais. Com o termo 

motivo ele se refere “aquilo que apela ou solicita alguém, sua motivação” (Cardinalli, 2001, p. 

67), o que inclui algum entendimento da pessoa diante do que a solicita.  

Boss diferencia essa visão de gênese motivacional da desenvolvida pelas ciências 

naturais, que busca em uma seqüência cronológica os encadeamentos de causa e efeito, e, 

dessa forma, utiliza o mesmo método para o entendimento dos fenômenos naturais como para 

os fenômenos humanos. Dessa maneira, o conceito de gênese motivacional seria mais 

adequado para as ciências humanas, pois abrange a especificidade do existir do Dasein 

quando inclui sua característica ontológica de compreensão: 
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O autor propõe que a etiologia seja pensada numa perspectiva genética 
motivacional, como a ocasião que reúne, ao mesmo tempo, as solicitações, 
o entendimento humano e a manifestação de um comportamento específico 
do homem. Ele considera que esta visão é mais adequada para entender os 
comportamentos humanos do que a da etiologia causal, uma vez que 
contempla a especificidade da natureza humana, por pressupor algum tipo 
de entendimento humano das solicitações destes contextos. (Cardinalli, 
2001, p. 68) 

 

Outro ponto que diferencia o entendimento de gênese motivacional da visão das 

ciências naturais é que a compreensão do comportamento humano a partir de suas motivações 

preserva “certo espaço de liberdade na ação humana, pois motivos solicitam, mas não 

compelem o homem” (Boss apud Cardinalli, 2001, p. 68), enquanto que o entendimento a 

partir de causas e efeitos envolve um determinismo absoluto. Além disso, a concepção de 

contextos motivacionais permite que os diversos comportamentos humanos não sejam 

pensados a partir de um único motivo. 

É importante dizer que ao incluir o entendimento humano na noção de motivação, 

Boss não afirma que este entendimento é necessariamente percebido tematicamente pela 

pessoa15. O entendimento acontece no sentido da pessoa reconhecer e aceitar aquilo que a 

solicita de uma determinada forma que a motiva a se comportar de uma maneira em 

particular. 

 

A perspectiva daseinsanalítica motivacional inclui as experiências do 
passado, a influência dos pais e do contexto social mais amplo, contudo, 
não considera os acontecimentos da história de vida de um homem, 
operando independentemente da presença e de algum entendimento do 
próprio homem. O motivo pressupõe que alguém, em primeiro lugar, tenha 
entendido uma coisa como tal e que a qualidade desta coisa motive-o a fazer 
alguma coisa dela. (Boss apud Cardinalli, 2001, p. 73-74). 

 

Dentro dessa perspectiva, a história de vida da pessoa assume uma relação diferente 

com o seu presente da maneira como é vista pela psiquiatria e pela psicologia clássicas. Nela 

o passado é importante para se compreender o presente, mas ele não é preponderante e nem 

                                                 
15 Para Boss, “perceber tematicamente é dar-se conta abertamente do que acontece ou pode acontecer em volta” 
(Boss, 1997, p.10). 
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determinista em relação ao que a pessoa vivencia atualmente. O passado deve ser entendido a 

partir de seu caráter motivacional em relação ao presente. 

 

Nenhuma descrição da natureza humana é mais ciente do que a 
daseinsanalítica de que a totalidade do passado do Dasein persiste, 
codetermina e permanece no seu ser presente, mas é na forma de 
motivações que o passado dirige-se ao presente; experiências passadas não 
produzem causalmente o comportamento presente da mesma maneira que 
numa seqüência de eventos físicos, causas específicas necessariamente 
resultam em efeitos específicos. (Boss apud Cardinalli, 2001, p. 70). 

 

Em relação ao modo de ser-doente, Boss “denomina incidentes patogênicos aquelas 

ocasiões que motivam uma pessoa a restringir as suas possibilidades de relação consigo 

mesmo, com as pessoas e com o mundo” (Cardinalli, 2001, p. 70). Assim, essas ocasiões são 

entendidas como motivações e não como causas determinantes, uma vez que poder-ser é uma 

característica ontológica do Dasein. Porém, o autor ressalta que é mais importante “descobrir 

o que o motivou a estabelecer e a manter o mesmo comportamento no suceder da sua vida, do 

que lembrar a ocasião que foi estabelecido este comportamento” (Cardinalli, 2001, p. 85). 

Então, para um entendimento adequado do ser-doente de um Dasein, o foco é sempre a 

motivação. A motivação está intimamente relacionada com o sentido (Sinn = rumo, direção 

do existir). O âmbito do sentido realiza a amplitude da temporalidade humana, pois aponta 

para o futuro (a-fim-de-que) que também está conectado com o sido (passado). 

 

Boss diz que as experiências do passado precisam ser entendidas, 
considerando tanto as motivações que solicitaram uma pessoa a realizar 
determinadas possibilidades de relacionamentos, quanto aquelas que a 
induziram a restringir-se em relação a estas possibilidades. Os 
acontecimentos passados não são compreendidos como acontecimentos em 
si, mas a partir de contextos significativos que foram entendidos de uma 
forma específica e que permanecem no viver atual de uma pessoa. (Idem, 
Ibidem, p. 71). 

 

Assim, para uma adequada compreensão do modo estar sendo de um determinado 

Dasein, é necessário também incluir o futuro, a maneira como ele apela e solicita alguém. O 

passado não possui uma primazia no modo como alguém se encontra, de forma que o futuro 
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também possui uma importância fundamental. Em alguns casos de adoecimento, por exemplo, 

a presença da possibilidade real de não-ser que se apresenta no futuro pode levar uma pessoa 

a restringir-se drasticamente.   

Boss concebe ainda uma influência histórica nos diferentes modos de realizar a 

existência humana ao afirmar que cada época favorece alguns modos e os delimita, tanto em 

relação a cada Dasein como a sociedade em geral. Se pensarmos isso em relação às 

patologias, entendemos o motivo de alguns modos de ser-doente serem mais freqüentes ou 

específicos de uma determinada época que favorecia esse modo de restrição. Podemos citar 

como exemplo alguns modos de ser-doente freqüentes de nossa época atual, como a neurose 

do tédio, os transtornos alimentares, as fobias (transtorno do pânico e agorafobia), as 

depressões, a hiperatividade (déficit de atenção) e os transtornos afetivos. Em comparação, no 

início do século XX havia uma manifestação grande de modos de ser-doente como as 

chamadas paralisias histéricas de conversão e as neuroses obsessivo-compulsivas. 

Para Boss, o modo de ser-esquizofrênico se constitui como o adoecer mais humano e 

ao mesmo tempo inumano, pois nele há uma grave perturbação na liberdade e na própria 

abertura fundamental do ser humano, e dessa forma merece que nos detenhamos um pouco 

mais em sua explicitação.  

Nesse modo ser, a abertura se constitui de modo gravemente restrito e empobrecido. A 

perturbação da abertura do Dasein implica também em uma perturbação na apreensão dos 

significados habituais presentes para as outras pessoas, uma vez que é exatamente a abertura 

que possibilita a significação daquilo que lhe vem ao encontro. 

Segundo o autor, não existe uma esquizofrenia em si mesma, de forma que devemos 

atentar para os modos relacionais que a pessoa está dispondo, quais solicitações está vivendo 

e como está respondendo a elas. Nesse modo de adoecimento há uma alteração no poder se 

abrir e manter uma relação livre com o que se apresenta nessa abertura, características 

constituintes da existência humana. Dessa forma, o autor caracteriza a esquizofrenia do 

seguinte modo: 

 

De um lado, os esquizofrênicos não estão mais aptos a se engajar totalmente 
no que se mostra na abertura do seu existir, ao contrário de seus 
semelhantes que estão sadios e em vigília. Conseqüentemente não podem 
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também responder por um engajamento total com o que se apresenta, isto é, 
em conformidade com os significados presentes para os outros. Por outro 
lado, não podem preservar intacto um ser-si-mesmo capaz de manter uma 
relação livre com o que aparece e deixar as coisas e os seres percebidos no 
lugar que lhes é devido num dado momento, no mundo comum a todos. 
(Boss, Condrau, 1997, p. 31). 

 

Assim, diante da necessidade de responder aos numerosos significados e solicitações 

do mundo, a pessoa que vivencia o modo esquizofrênico sofre uma sobrecarga que o afeta de 

forma a não conseguir responder da mesma maneira como as pessoas comumente fazem. O 

seu ser é absorvido por seu mundo e, em um sentido, existem fora deles mesmos. A privação 

da liberdade que ocorre é tão marcante que “o paciente resumiu o caráter específico de sua 

existência esquizofrênica na sentença: ‘As coisas não me dão paz e eu não posso deixá-las em 

paz’” (Boss apud Cardinalli, 2001, p. 111). 

No modo de ser esquizofrênico há uma restrição tão grande da possibilidade de ser-si-

mesmo de modo livre e autônomo que frequentemente sentem como algo estranho e imposto 

de fora aspectos que dizem respeito a eles mesmos, de modo que este entendimento é uma 

importante indicação para a compreensão dos delírios e alucinações. 

Porém, é importante dizer que para Boss não há no modo de ser esquizofrênico 

nenhum comportamento que não seja encontrado também nas pessoas consideradas saudáveis, 

ele afirma que o que os diferencia é que na vivência esquizofrênica falta uma possibilidade de 

existir em relação aos seres sãos.  

Esse é um ponto fundamental e significativo no que diz respeito à loucura: a 

impossibilidade de compartilhamento. A experiência da loucura é solitária por si só, o que é 

de um sofrimento muito significativo. Pompéia retrata muito bem isso na seguinte afirmação: 

“Não sei se há outro sofrimento humano maior que aquele vivido em um surto: o abandono, o 

desespero, a angústia, a miséria, a vulnerabilidade, a desestruturação, a perda radical de tudo” 

(Pompéia, 2002, p. 57). Diante disso, a relação entre terapeuta e paciente deve estar baseada 

primeiramente em acolhimento e confiança, fundamentais para a emergência da compreensão 

e do sentido. 

Diante do exposto nesse capítulo, explicitou-se como o pensamento, a cultura, a 

técnica e a ciência modernas se constituíram com base no paradigma metafísico, trazendo 

sérias conseqüências no que diz respeito às ciências humanas e às práticas dela derivadas, 
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como por exemplo, a psiquiatria e psicanálise clássicas. O modo como o fenômeno humano 

da loucura em particular foi sendo entendido e as relações que se constituíram a partir de tal 

entendimento foram expostos nos capítulos anteriores, nos quais se evidencia uma história 

marcadamente de exclusão, invalidação, preconceito, com práticas hierárquicas e 

extremamente violentas. Tal entendimento e práticas encontram fundamento na concepção de 

loucura como des-razão, em dualismos como corpo e psique e na compreensão do homem da 

mesma forma como se compreende os fenômenos da natureza. Assim, explicitou-se a 

necessidade de se constituir outra base filosófica que fundamente as ciências humanas, e a 

compreensão da loucura em particular, que leve em consideração a especificidade da 

existência humana, permitindo a emergência de novas possibilidades de relação com a 

loucura. 

A Daseinsanalyse nos fornece condições para se pensar o homem e os fenômenos 

humanos em sua especificidade ao se basear nos fundamentos filosófico de Heidegger, 

abrindo dessa forma novas compreensões da loucura e novas possibilidades de presença desta 

em nossa sociedade. O subtítulo desse capítulo é uma indicação dessa potência existente na 

Daseinsanalyse: “Daseinsanalyse: poder-ser-louco!”. Ele aponta que a Daseinsanalyse 

significa poder-ser-louco, ou seja, poder-ser-louco se apresenta como uma possibilidade 

dentro do pensamento daseinsanalítico. Nesse pensamento o poder-ser é estrutural da 

existência humana, ou seja, o homem é poder-ser, é possibilidades de realização de sua 

existência. Diante disso, a loucura se apresenta como uma possibilidade de realização do 

existir humano, um modo de ser. Enquanto uma possibilidade humana, a loucura diz respeito 

a todos os homens, o que resulta em um pensamento inclusivo. A loucura é vista então a partir 

de sua dimensão humana. A afirmação ‘poder-ser-louco!’ diz da necessidade de afirmar essa 

inclusão, traz consigo a afirmação de uma positividade, que é a da possibilidade verdadeira de 

realização da existência humana através do modo de ser louco. Durante muitos séculos e até 

hoje na sociedade ocidental não se pode-ser louco, o louco carece de um lugar social, de 

compreensão e de relações que levem em conta sua dimensão humana. Essas são algumas 

direções do movimento de Reforma Psiquiátrica, que já conquistou muitas mudanças 

significativas, como foi apontado nos capítulos anteriores. Dessa forma, evidencia-se como a 

Daseinsanalyse pode fornecer importantes contribuições que apontam para o mesmo sentido 

da Reforma Psiquiátrica. É isso que será explicitado no próximo capítulo: as aproximações 

entre a Reforma Psiquiátrica e a Daseinsanalyse. 
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FRAGILIDADE 
 

 

Este verso, apenas um arabesco 
em torno do elemento essencial – inatingível. 
Fogem nuvens de verão, passam aves, navios, ondas, 
e teu rosto é quase um espelho onde brinca o incerto movimento, 
ai! já brincou, e tudo se fez imóvel, quantidades e quantidades 
de sono se depositam sobre a terra esfacelada. 
Não mais o desejo de explicar, e múltiplas palavras em feixe 
subindo, e o espírito que escolhe, o olho que visita, a música 
feita de depurações e depurações, a delicada modelagem 
de um cristal de mil suspiros límpidos e frígidos: não mais 
que um arabesco, apenas um arabesco 
abraça as coisas, sem reduzi-las. 
 

(Carlos Drummond de Andrade, 2002, p. 143) 
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CAPÍTULO IV 

 

APROXIMAÇÕES ENTRE A REFORMA PSIQUIÁTRICA E A 

DASEINSANALYSE 

 

 O processo de Reforma Psiquiátrica iniciado no século XX e presente ainda nos dias 

de hoje, pretende a superação do modelo manicomial de tratamento da loucura, da 

hierarquização das relações de trabalho, das práticas de exclusão, de violência e de 

desumanização. Para tanto, busca a construção de relações mais humanas para com o 

indivíduo considerado louco, a compreensão deste como uma pessoa em sua totalidade e 

unicidade e não apenas como um campo de sintomas. Assim, a Reforma tem como objetivo a 

reintegração da loucura na sociedade, a inclusão e a emancipação do sujeito louco, bem como 

a habilitação da sociedade para conviver com a diferença, como foi explicitado nos capítulos 

II e III, nos quais o desenvolvimento desse processo foi mais detalhadamente abordado. 

 Diante dos objetivos do processo de Reforma Psiquiátrica, encontramos na abordagem 

terapêutica desenvolvida por Medard Boss, denominada Daseinsanalyse, muitas contribuições 

na mesma direção de tais objetivos. Isso porque a Daseinsanalyse foi constituída com base 

nos fundamentos filosóficos de Martin Heidegger, de modo que se funda sobre uma 

concepção de homem e mundo diferente da presente no paradigma metafísico, levando em 

consideração a especificidade da existência humana e, dessa forma, propondo uma nova 

abordagem dos fenômenos chamados normais e patológicos do existir humano, como foi 

expresso no capítulo anterior. Dessa forma, a Daseinsanalyse nos fornece contribuições para a 

compreensão da loucura em sua dimensão humana e para a construção de relações 

verdadeiramente humanas com aquele considerado louco. 

 Entender a pessoa que se trata como Dasein é reconhecer nela um ser humano em sua 

especificidade de existência, o que fundamenta a construção de práticas e relações humanas e 

não de relações objetais. Uma terapêutica afinada com os princípios da Reforma e que, 

portanto, pretenda constituir uma prática humana, deve entender a pessoa que se trata como 

Dasein: 
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O modelo do cuidado na atenção psicossocial prevê indubitavelmente a 
propriedade conceitual heideggeriana da pre-sença ou Dasein, ou seja, o 
sentido que decorre de um ser com, do respeito a como o indivíduo se 
mostra a partir de seus meios, de uma estruturação no modo de ser da cura, 
na autenticidade relacional do vivido como premissa que irremediavelmente 
engloba o todo circundante como possibilidade de apreensão do sentido do 
ser. (Stockinger, 2007, p. 78-79). 

 

O próprio entendimento do que é a loucura na Daseinsanalyse é radicalmente diferente 

do que na psiquiatria e na psicanálise clássica. Perguntar o que é a loucura dentro do 

pensamento heideggeriano, não exige uma resposta única e nem determinações causalísticas, 

mas possibilita o desvelamento de múltiplos significados, multiplicidade essa inerente à 

manifestação do fenômeno, inerente ao próprio fenômeno. Assim, a loucura não é vista em si 

mesma, como uma abstração e através de uma objetividade científica, mas como uma 

experiência, como um modo de ser que se manifesta nas relações. O foco é sempre a 

totalidade do ser humano que experiencia a loucura e não uma suposta doença loucura em si. 

Essa visão traz uma humanização do tratamento, as práticas se constituem de modo 

significativamente diferente do que tradicionalmente ocorre, isto é, praticas marcadas por um 

distanciamento entre equipe e paciente e por uma indiferença em relação à pessoa que se trata: 

 

O primeiro traço que a todos nos acena é o da impessoalidade nos serviços. 
Tal característica se antagoniza com os pressupostos do SUS e de vários 
modelos de atenção, mas se funda num olhar sobre a doença e não a pessoa, 
fato ainda marcante no sistema terciário hospitalar e no secundário da 
especialização ambulatorial, despersonalizando o usuário ao colocá-lo como 
objeto a ser instaurado no sistema e não como um ser possuidor de uma 
história, de demandas múltiplas locadas no tempo e num determinado 
espaço, mas como um mero produtor de sintoma, sintomas estes que, por 
razões de pressa ou até falta de recursos, são considerados como totalidade 
em si, esvaziando o sentido do adoecer e suas relações nas quais aquela 
pessoa está diretamente envolvida. (Idem, Ibidem, p. 69). 

 

A Daseinsanalyse não entende a loucura como des-razão, concepção esta proveniente 

do racionalismo cartesiano, mas como um modo de ser, o que leva em consideração a 

facticidade do ser, como a pessoa lida com a sua tarefa existencial de ter que ser e poder ser, 
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constituindo-se uma abordagem mais humana, pois a pessoa é vista a partir do que é próprio 

do seu existir. 

Dessa forma, as práticas, relações e sentimentos decorrentes de uma concepção de 

loucura como des-razão ou doença mental são radicalmente diferentes das que decorrem de 

um entendimento da loucura enquanto modo de ser. Enquanto um modo de ser, a loucura se 

apresenta como uma possibilidade de realização da existência humana, e, dessa forma, ela é 

uma possibilidade real para qualquer homem, ou seja, diz respeito a todos os seres humanos.  

Tal pensamento resulta em uma importante inclusão da loucura, o que se mostra 

necessário diante de uma história marcadamente de exclusão. Pensar a loucura como des-

razão é continuar a promover essa exclusão, pois enquanto des-razão a loucura está à margem 

do que define o homem como tal dentro do pensamento cartesiano, isto é, a razão e, portanto, 

está à margem do racionalismo dominante de entender, pensar e se relacionar com o mundo, 

isso se se tem como referência o dualismo cartesiano. 

Toda prática de exclusão é uma prática preconceituosa, pois é a negação da 

possibilidade do homem se manifestar de um jeito inusitado. Assim, a inclusão se mostra 

necessária para a habilitação da sociedade para o convívio e respeito com aquele considerado 

louco, de modo que é tão veemente defendida pela Reforma Psiquiátrica, pois significa a 

afirmação da possibilidade humana de realizar a sua existência através da loucura. 

A visão da loucura como uma possibilidade humana representa uma oposição 

fundamental a visão da loucura dotada de certa animalidade, que pode ser vista em algumas 

práticas do século XVII de exibição dos loucos em espetáculos, nos quais eles eram 

acorrentados e confinados em espaços com aspecto de jaulas. A loucura enquanto 

possibilidade humana é a afirmação da humanidade essencial presente no fenômeno da 

loucura. 

No entanto, afirmar a loucura como uma possibilidade de realização da existência 

humana não significa que ela é um modo de ser como outro qualquer, não significa que é um 

modo de ser-sadio. A loucura é entendida sim como um adoecimento pela Daseinsanalyse na 

medida em que se constitui um modo de ser muito restrito, com ausência da liberdade 

fundamental do existir humano, de forma que o paciente fica aprisionado em um único modo 

relacional perturbado e experiencia intenso sofrimento. 



 77

É importante distinguir que na abordagem daseinsanalítica a loucura não se resume a 

interações bioquímicas, como pressupõem diversas correntes organicistas, e o seu 

entendimento também não se resume a alcançar um diagnóstico. O fenômeno da loucura e a 

sua compreensão envolvem a compreensão da própria existência humana em sua 

especificidade, de modo que qualquer reducionismo assim constituído perde de vista o 

próprio fenômeno em si, pois perde o que ele tem de mais fundamental enquanto fenômeno 

humano. 

Em relação ao objetivo da terapêutica daseinsanalítica, podemos afirmar que é 

radicalmente diferente do que buscavam a psiquiatria e a psicanálise clássica, constituindo-se 

uma prática muito mais humana, pois leva em consideração a dimensão humana de existência 

do paciente, de modo que toda a prática que se constitui a partir desse entendimento, vai na 

mesma direção do que se pretende pela Reforma Psiquiátrica. 

Tradicionalmente a psiquiatria e psicanálise visavam à cura dos sintomas, entendendo 

a loucura como uma patologia que deveria ser excluída, ausentada. Numa perspectiva 

daseinsanalítica, se tem como foco de todo o trabalho terapêutico o sentido, constituindo-se 

como objetivo a autonomia e liberdade do paciente para dispor de suas possibilidades, uma 

vez que se entende a constituição fundamental do homem como poder-ser, e o ser-doente e o 

ser-sadio são definidos a partir de sua liberdade em relação ao poder-ser.  

A análise e a compreensão da loucura e seus ‘sintomas’, se dá através do entendimento 

deles e do próprio fenômeno como um conjunto expressivo que nos convoca a um acesso 

compreensivo a respeito do seu sentido para aquela existência, ou seja, nos convoca a uma 

compreensão de como o outro está sendo, de como significa suas experiências e para qual 

direção dentro de seu movimento existencial essa significação aponta. A terapêutica 

transforma-se numa analítica do sentido, uma explicitação do sentido dentro de uma 

determinada existência, considerando o que se mostra a partir do que se mostra. 

Os movimentos que constituíram o processo de Reforma Psiquiátrica também 

permitiram uma abertura para a leitura do sentido que suporta o sintoma, tal como é o foco do 

processo terapêutico daseinsanalítico. Assim, a Reforma forneceu contribuições na direção de 

entender que todo e qualquer sintoma precisa ser visto a luz de uma explicitação de sentido, 

que devemos olhar para a loucura com uma receptividade indagadora a respeito do sentido.  
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A Reforma demonstrou também a importância do despojamento teórico e técnico para 

o acesso do sentido na experiência da loucura em uma pessoa em particular, de modo que é 

preciso olhar para o fenômeno como ele se dá, como a pessoa em questão o vivencia, aspectos 

esses fundamentais dentro da perspectiva daseinsanalítica. Assim, a referência é a própria 

pessoa, é a partir dela que o fenômeno será compreendido, que o sentido se explicita. Como 

afirma Stockinger:  

 

Aqui já não importam tanto nossos conceitos nosológicos apriorísticos. 
Importa, sim, a estrutura existencial desta pessoa, o como e de que forma 
ela se experimenta e experimenta o mundo. E que, para ser apreendida, 
precisamos de um postura de menos fazer e manipular, atitudes típicas das 
intervenções científicas naturais, para estarmos com, sem julgamentos ou 
conceitos que a encolham em nosso mapa mental entulhado de 
procedimentos e prerrogativas conceituais e didáticas. Instaura-se aí o fazer 
sim, mas o fazer que é resultante do encontro, do apanhado de sentido que 
se dá na relação que tanto implica o usuário quanto o técnico, exigido então 
de descer de seu resguardado e conhecido papel para lançar-se à sorte como 
qualquer vivente, antes de tudo, podendo ser quem realmente é. 
(Stockinger, 2007, p. 87). 

 

Em relação à terapêutica daseinsanalítica, é importante dizer que ela envolve a 

compreensão do modo de estar sendo da pessoa, como ela se relaciona consigo mesma, com 

os outros e as coisas, quais solicitações está vivendo diante de seu mundo e como está 

respondendo a elas, pois se entende que a loucura reside aí nesse modo relacional perturbado, 

perturbado no sentido de estar restrito a essa única possibilidade e pelo fato de ser um modo 

relacional solitário, pois não é compartilhado pelas outras pessoas, sendo vivido através do 

sofrimento, do abandono e da angústia. 

 Assim, a relação que se constitui entre terapeuta e paciente na abordagem 

daseinsanalítica deve ser fundamentalmente compreensiva, de modo que se busca em 

conjunto, terapeuta e paciente, o acesso ao sentido da experiência vivida por este último. Tal 

postura se opõe significativamente a utilização de interpretações frias, que partem unicamente 

do terapeuta a partir de referências teóricas e técnicas deste e são impostas ao paciente. 

A terapêutica pretende, então, o cuidado, não aquele cuidado que faz pelo outro, ou, na 

terminologia heideggeriana, uma preocupação substituidora que toma o lugar que é do outro e 

faz por ele, retirando o Cuidado que lhe pertence e lhe diz respeito. O cuidado que se pretende 
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é aquele que Heidegger chama de preocupação liberadora, que devolve o Cuidado que é do 

outro, libertando-o, possibilitando que ele tenha que se haver com suas próprias escolhas 

diante do que o solicita e permitindo que ele seja quem ele é. 

A liberdade é, então, uma questão central na abordagem daseinsanalítica, é ela que se 

toma como referência para se definir se uma existência está se dando de forma sadia ou 

doente, e é ela que orienta todo o trabalho terapêutico, ela se constitui como o objetivo mesmo 

do trabalho terapêutico. “Ao contrário, o encarceramento científico ou físico restringe e 

aprisiona o desvelamento do ser, ainda que ajuste ou adeque o comportamento para fins de 

previsibilidade social” (Stockinger, 2007, p. 83). Por isso, se mostra fundamental que o 

paciente tenha liberdade, autonomia e responsabilidade inclusive quanto ao próprio projeto 

terapêutico, uma vez que pretendemos isso quanto a sua existência. Como afirma Stockinger: 

 

Talvez esteja aí então o principal valor em jogo na reforma. A liberdade e a 
responsabilidade eminentemente afirmadas como condições humanas 
básicas nas psicologias existencialistas e humanistas. Afirma-se na condição 
de que o cliente, sempre dentro do que lhe é possível clinicamente, não se 
veja amarrado em nível existencial, podendo participar de seu projeto 
terapêutico numa espécie de gestão compartilhada com a equipe numa co-
responsabilidade. Que seu projeto acompanhe o desenho de suas indicativas 
e caminhos escolhidos e criados por si em seu território próprio, rompendo 
a postura de subordinação, passividade e incorporação de sentimentos de 
dependência institucional, onde a relação entre saúde e adoecimento muitas 
das vezes encontra-se afastada da vida. (Stockinger, 2007, p. 97-98) 

 

É muito importante afirmar que a Daseinsanalyse não tem o objetivo de curar o 

paciente. A terapêutica é assim denominada por visar à liberdade do paciente, a expansão de 

sua existência. Quando se tem como objetivo a cura de sintomas, parte-se de um pressuposto 

de que há algo errado que deve ser eliminado, destruído, excluído. Essa é a visão 

compartilhada socialmente sobre a loucura, de modo que muitas vezes essa é a expectativa do 

próprio paciente e de sua família ao procurarem ajuda. Os pacientes procuram uma cura 

rápida dos sintomas, eles vêm a loucura a partir de uma objetividade extrema, característica 

do pensamento moderno; ela não é uma experiência e um modo de ser que diz de sua 

compreensão e relação com o mundo e consigo próprio, mas sim algo estranho que lhe tomou 

por completo e nada diz sobre si. Assim,  
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O paciente cobra do profissional que ele o cure de alguma forma, mesmo 
que essa cura esteja inscrita em buracos tão terríveis como quando ele pede 
que sua liberdade lhe seja tirada. A pressa em eliminar um problema pode 
eliminar também uma oportunidade de crescimento. (Pompéia, 2005, p. 34). 

 

 Ao não pretender a cura, a Daseinsanalyse não arrisca a liberdade com o intuito de se 

excluir uma condição, mas é essa liberdade o objetivo mesmo de todo trabalho terapêutico. A 

experiência da loucura é vista como uma oportunidade de crescimento, crescimento no 

sentido de libertação, ou seja, é uma oportunidade para a pessoa se aproximar mais dela 

mesma, de seu modo de ser e se relacionar e expandir sua existência ao dispor de uma maior 

liberdade em relação a suas possibilidades. 

O objetivo da Daseinsanalyse também não é normalizar o anormal, não se pretende a 

adequação do paciente ao prescrito pela sociedade, como ocorria na psiquiatria clássica, que 

se fundamenta em questões éticas, morais, políticas e econômicas, como já explicitado nos 

primeiros capítulos, pois na perspectiva daseinsanalítica uma pessoa pode ser saudável 

vivendo através de modos de ser incomuns. Dessa forma, ao visar à liberdade, o objetivo 

daseinsanalítico se constitui como exatamente oposto às práticas que pretendem moldar o 

paciente a partir de concepções higienistas, moralistas e preconceituosas. 

O acolhimento assume grande importância na abordagem daseinsanalítica, pois se 

enxerga o paciente como uma pessoa em intenso sofrimento e solidão, de modo que o 

acolhimento é o início de todo o trabalho terapêutico. Aqui não se entende acolhimento como 

sinônimo de triagem, como o fazem em muitos serviços, mas como uma escuta que fornece 

uma sustentação, que permite ao outro ser como ele é. Essa escuta deve aceitar o modo de ser 

que o outro traz como possibilidade, reconhecer nele uma positividade e não uma 

negatividade, uma funcionalidade defeituosa, como é o caso da psiquiatria tradicional. Essa 

aceitação permite ao outro que ele se sinta um ser humano e que seu sofrimento seja 

reconhecido, e, portanto, o acolhimento representa um respeito ao paciente enquanto ser 

humano.  

O acolhimento é, então, uma prática importante para o estabelecimento do processo 

terapêutico: 
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Exatamente para aquela pessoa em estado de fragilização física, existencial 
e de insegurança psicológica, que o acolhimento é decisivo na criação do 
liame que adere o indivíduo ao serviço, a proposta de tratamento, e que o 
ajuda a sentir-se protegido e visto como pessoa respeitável e digna. 
(Stockinger, 2007, p. 70). 

  

 O acolhimento se constitui também como uma forma de se aproximar e se familiarizar 

com o estar sendo da pessoa em questão. A Daseinsanalyse não adota como método um 

suposto distanciamento objetivo com o intuito de se alcançar a verdade objetiva do fenômeno, 

mas, ao contrário, é através da proximidade e familiaridade que a compreensão e o sentido 

almejados nessa abordagem podem ser conquistados.  

O distanciamento objetivo e a frieza presente nas relações terapêuticas como condição 

de uma neutralidade e objetividade científicas, aspectos típicos da psiquiatria e da psicanálise 

clássica, são enfaticamente questionados pela Reforma. A abordagem terapêutica defendida 

por Boss, propõe uma relação terapêutica distinta dessas fundamentadas no dualismo sujeito e 

objeto cartesiano, pois se baseia no acolhimento e compreensão, que exigem proximidade e 

familiaridade, de modo que “não tenho como conhecer realmente sem ser e estar afetado, ou 

senão caracterizo uma relação outra, objetal” (Stockinger, 2007, p. 75). 

Dessa forma, constitui-se uma relação mais próxima com a loucura e não uma relação 

distanciada com base em um pretenso poder de explicação. A relação terapêutica é, então, 

uma relação horizontal, e não verticalizada e hierárquica como na psiquiatria e psicanálise 

clássica, horizontalidade essa que se constitui uma importante meta da Reforma Psiquiátrica. 

As práticas extremamente verticalizadas desenvolvidas pela psiquiatria clássica não 

levavam em consideração o discurso do paciente, este era visto apenas como um campo de 

sintomas, de forma que seu discurso era desprovido de qualquer importância e significação. 

Na Daseinsanalyse o foco é exatamente o sentido, de modo que o paciente é visto como 

muito mais que um campo de sintomas, esses são entendidos como um conjunto expressivo 

que revelam um sentido, e o discurso do paciente assume uma importância central para o 

acesso ao sentido. 

No processo terapêutico o paciente está, então, totalmente implicado, não é o terapeuta 

que realiza sozinho, o terapeuta não tem o poder de sozinho realizar transformações no modo 
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de ser do paciente. No entanto, muitas vezes essa é a expectativa do paciente, ele espera que o 

terapeuta lhe dê remédios que ausentem os sintomas de forma rápida e simples, que o 

terapeuta responda perguntas que apenas o próprio paciente pode responder e que o terapeuta 

faça escolhas que dizem respeito a existência única do próprio paciente. O processo 

terapêutico é um processo em que o paciente está o tempo todo totalmente implicado, e essa 

implicação é fundamental para que o objetivo seja alcançado, sem ela não se constitui 

processo terapêutico. 

É fundamental nesse processo integrar o sentido da experiência da loucura com a 

história de vida da pessoa, é importante que essa experiência faça parte dela como algo seu, 

que diz respeito a sua história e a quem é, a sua identidade, pois o ser humano é a sua história, 

como afirma Pompéia: “Aberto para as possibilidades nas dimensões do presente, do passado 

e do futuro e facticamente tendo de ser, realizando sua existência como ser-no-mundo, o 

Dasein é a sua história” (Pompéia, 2005, p. 41).  

Muitas vezes o paciente resiste a se implicar a esse ponto de assumir a experiência da 

loucura como algo que diz respeito de si, ele a vê como algo estranho e exterior a si, e dessa 

forma adota a expectativa da cura, espera que alguém possa excluir esse algo estranho, que 

alguém possa acabar com seu sofrimento.  

Se o sentido da experiência da loucura não é integrado à história de vida, se a pessoa 

não realiza uma boa compreensão dessa experiência, ela tende a continuar restrita àquela 

possibilidade de ser e se relacionar, a experiência do surto é revivida diversas vezes. Pompéia 

expressa claramente o objetivo do processo terapêutico na Daseinsanalyse e o papel da 

história de vida nesse processo na seguinte afirmação: 

 

A tarefa da terapia daseinsanalítica é libertar o paciente para a sua tarefa de 
se aproximar de sua história. Assim, ela não cura, naquele sentido de 
eliminar um mal; ela trata o paciente, com o propósito de ampliar a 
liberdade dele para que ele possa fazer a sua própria história. Não o 
passado, não o presente, não o futuro, não a conduta, não o sintoma, mas a 
totalidade de sua história: é essa a nossa referência na clínica psicológica. 
(Pompéia, 2005, p. 42). 
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Assim, a referência é sempre o paciente e não um modelo de normalidade moralista e 

nem teorias explicativas que acabam sendo utilizadas apenas para justificar um sistema de 

exclusão a favor de interesses morais, econômicos ou políticos. Busca-se o sentido dentro da 

experiência de um paciente em particular e visa-se a sua liberdade dentro do âmbito de sua 

existência específica. 

A terapêutica deve também abranger a totalidade da existência do paciente em 

particular, pois a existência humana se dá através da totalidade do ser, é uma acontecência 

onde o ser se encontra sempre por inteiro, nunca apenas uma parte dele, de modo que a 

compreensão que envolve o processo terapêutico deve necessariamente abranger essa 

totalidade, qualquer divisão perde de vista o ser mesmo, não permitindo o alcance do sentido. 

Dessa forma, a compreensão da loucura e a terapêutica constituída dentro de uma 

perspectiva daseinsanalítica, como foi explicitada, assume um caráter fundamentalmente 

humano, pois parte de um entendimento do homem em sua especificidade de existência, 

levando em consideração aspectos estruturais do existir humano, tais como a liberdade, o 

sentido, a compreensão e o poder-ser. Além disso, leva em consideração a especificidade de 

cada existência em particular, respeitando a unicidade de cada um.  

Assim, a abordagem daseinsanalítica aponta para os princípios defendidos pela 

Reforma, fornecendo contribuições importantes para a concretização destes, possibilitando a 

abertura para novas compreensões da loucura e para a emergência de relações mais humanas 

com esta, permitindo a resignificação social dessa experiência e, assim, tornando real o 

convívio entre diferentes e possibilitando outra presença da loucura em nossa sociedade. 
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VIDA MENOR 
 

 

A fuga do real, 
ainda mais longe a fuga do feérico, 
mais longe de tudo, a fuga de si mesmo, 
a fuga da fuga, o exílio 
sem água e palavra, a perda 
voluntária de amor e memória, 
o eco 
já não correspondendo ao apelo, e este fundindo-se,  
a mão tornando-se enorme e desaparecendo 
desfigurada, todos os gestos afinal impossíveis, 
senão inúteis, 
a desnecessidade do canto, a limpeza 
da cor, nem braço a mover-se nem unha crescendo. 
Não a morte contudo. 
 

Mas a vida: captada em sua forma irredutível, 
já sem ornato ou comentário melódico, 
vida a que aspiramos como paz no cansaço 
(não a morte), 
vida mínima, essencial; um início; um sono; 
menos que terra, sem calor; sem ciência nem ironia; 
o que se possa desejar de menos cruel: vida 
em que o ar, não respirando, mas me envolva; 
nenhum gasto de tecidos; ausência deles; 
confusão entre manhã e tarde, já sem dor, 
porque o tempo não mais se divide em seções; o tempo 
elidido, domado. 
Não o morto nem o eterno ou o divino, 
apenas o vivo, o pequenino, calado, indiferente 
e solitário vivo. 
Isso eu procuro. 
 

(Carlos Drummond de Andrade, 2002, p. 143) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho apresentou aproximações entre o processo de Reforma Psiquiátrica e a 

Daseinsanalyse de Medard Boss, de modo a apontar elementos da abordagem daseinsanalítica 

que fornecem contribuições para a Reforma e para a questão da loucura. Com isso pretendeu-

se potencializar o devir de outras loucuras, de uma presença mais humana da loucura em 

nossa sociedade e de relações mais humanas com aqueles que vivem esse modo de ser. 

 Assim, esse capítulo tem o intuito de retomar alguns pontos abordados no 

desenvolvimento deste trabalho. Aqui serão apresentadas também algumas críticas que 

emergiram na realização das pesquisas que constituíram o trabalho, mas que, no entanto, não 

eram adequadas de serem apresentadas nos outros capítulos. Algumas inquietações também 

constituem essa parte, apontando potenciais territórios para novas reflexões, trabalhos e 

experiências. 

 O primeiro capítulo demonstra como as práticas desenvolvidas nos últimos séculos 

apresentam uma relação com a loucura marcada por exclusão, violência, objetificação e 

anulação da potência de vida. Assim, se evidencia a necessidade da construção de outras 

compreensões do fenômeno da loucura, que resultem em práticas e relações mais humanas. 

 O segundo capítulo apresentou o surgimento da Reforma Psiquiátrica a partir do 

questionamento das práticas desenvolvidas nos últimos séculos, abordando as principais 

experiências na Europa e no Brasil. Além do questionamento dessas práticas, essas 

experiências têm como ponto em comum a reivindicação de relações mais humanas com a 

loucura. Essas experiências se deram de forma variada nos diferentes países, envolvendo para 

além da dimensão clínica, a dimensão social, política e moral do fenômeno da loucura. No 

entanto, o que se encontra como fundamental em todas essas experiências é a reivindicação da 

dimensão humana, de modo a construir práticas que não mais recorram à violência e a 

exclusão. 

 Diante disso, apresentou-se a Daseinsanalyse como uma abordagem que parte 

exatamente da dimensão humana do fenômeno, abrindo possibilidades de novas 

compreensões da loucura e novas terapêuticas, as quais vão de encontro com o que é 

pretendido pela Reforma. 
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 O entendimento da pessoa que vivencia a loucura como Dasein, humaniza a 

compreensão e a terapêutica. A loucura passa a ser vista como uma modalização do existir 

daquela pessoa, o que diverge de uma visão que a concebe como uma doença através de uma 

abstração da loucura em si. Tal visão resulta em uma objetificação que gera uma relação 

distanciada, e confere ao médico poder e superioridade. Já o entendimento da loucura como 

modo de ser, abre a possibilidade de uma relação horizontal, marcada por proximidade e 

familiaridade, visando à compreensão e o acolhimento. 

 A loucura enquanto um modo de ser do Dasein representa uma possibilidade de 

realização da existência humana, e, dessa forma, ela é uma possibilidade real para qualquer 

homem, ou seja, diz respeito a todos os seres humanos. Dessa forma, essa compreensão da 

loucura traz consigo uma importante inclusão, oposta a exclusão resultante do entendimento 

da loucura com des-razão. 

 A terapêutica dentro da abordagem daseinsanalítica toma como referência a liberdade 

existencial do paciente, como ele dispõe de suas possibilidades de realizar sua existência, se 

isso está se dando de um modo livre ou mais restrito. Assim, a terapêutica não recorre a 

nenhuma prática violenta, nem no sentido físico ou no existencial. 

 Em relação à terapêutica de pacientes esquizofrênicos proposta por Boss, surgiu 

alguns incômodos durante a pesquisa para a realização deste trabalho. Boss compara o louco a 

uma criança, ele afirma uma imaturidade presente no louco e diz que a loucura é uma 

regressão ao estado infantil: 

 

Quanto as suas possibilidades essenciais de se relacionar com os entes, eles 
permaneceram no nível infantil, eles não desenvolveram a maioria das 
maneiras de se relacionar com os semelhantes que pertencem à existência 
de uma pessoa adulta. (Boss apud Cardinalli, 2001, p.103-104). 

 

 Essa visão resultante da comparação do louco a uma criança é perigosa, pois pode 

fundamentar uma prática infantilizadora e de caráter educacional. Assim deve-se ter cuidado 

em relação ao que decorre dessa visão, pois uma prática infantilizadora e de caráter 

educacional é perigosa porque pressupõe que o terapeuta sabe o que é melhor para o paciente 

e lhe dá o direito de definir o que é certo e errado, como se o terapeuta devesse ensinar ao 
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paciente como ele deve se comportar, resultando em uma relação hierárquica com 

características constitutivas da prática psiquiátrica tradicional.  

A prática assim constituída se assemelha mais a preocupação substituidora dentro do 

pensamento de Heidegger, pois o terapeuta acaba fazendo as escolhas pelo paciente, tirando a 

oportunidade dele se haver com a sua existência e realizar as suas próprias escolhas. 

 Também em oposição à comparação do paciente a criança, Alice Holzhey-Kunz 

afirma: 

 

Ou você toma o paciente como alguém não ainda crescido, ainda imaturo 
como uma criança pequena, ou você o toma como um homem ou uma 
mulher lutando com problemas dos quais eles não estão cientes e, portanto, 
sofrendo de um auto-engano.  Como conseqüência dessas duas diferentes 
visões de psicopatologia, a psicoterapia tem ou o objetivo de superar a 
deficiência, ou de compreender o significado encoberto dos sintomas. Ou 
ela encorajará o paciente a abandonar seu antigo comportamento 
dependente, ou o encorajará a ter mais insight. (Holzhey-Kunz, 2004, p. 3) 

 

Dessa forma, Holzhey-Kunz defende a posição de uma Daseinsanalyse hermenêutica, 

ou seja, de um processo hermenêutico cujo objetivo é desvelar o sentido encoberto dos 

sintomas, de modo que essa seria a terapêutica. Assim, essa visão não recorre ao 

entendimento do paciente como uma criança, mas o concebe como o adulto que é, um adulto 

carente de sentido a respeito do que vivencia. 

Assim, o presente trabalho buscou apresentar a terapêutica fundamentada no 

desvelamento do sentido. A análise e a compreensão da loucura e seus ‘sintomas’, se dá 

através do entendimento deles e do próprio fenômeno como um conjunto expressivo que nos 

convoca a um acesso compreensivo a respeito do seu sentido para aquela existência, ou seja, 

nos convoca a uma compreensão de como o outro está sendo, de como significa suas 

experiências e para qual direção dentro de seu movimento existencial essa significação 

aponta. A terapêutica transforma-se numa analítica do sentido, uma explicitação do sentido 

dentro de uma determinada existência, considerando o que se mostra a partir do que se 

mostra, sem adulterar o que se mostra através de lentes interpretativas ‘a priori’, quer seja de 

ordem teorética ou de senso comum. 
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 No texto O modo-de-ser-esquizofrênico à luz de uma fenomenologia daseinsanalítica, 

Boss afirma que o modo de ser esquizofrênico resulta de uma sobrecarga de solicitações e, 

dessa forma, ele afirma que a terapêutica deve trabalhar no sentido de limitar essas 

solicitações. O autor aponta que a intervenção se constitui de modo a retirar o paciente dessas 

solicitações e exemplifica: 

 

Com esse novo modo da questão, surgem algumas indicações práticas 
essenciais: por exemplo, a indicação terapêutica de levar o doente de sua 
situação angustiante, de até então, para um meio de pessoas e coisas, cujas 
solicitações e necessidades de lhes corresponder não mais o 
sobrecarreguem. Para isto basta às vezes muito pouco. Uma esposa e mãe, 
por exemplo, começou a sofrer de um delírio persecutório de 
envenenamento que viria de seu esposo ou filhos. Essas pessoas, que antes 
lhe eram tão queridas, ela só poderia ver agora como inimigas. Bastou que 
essa senhora, agora doente esquizofrênica, fosse retirada do meio humano 
que a sobrecarregava e no qual ela deveria agir como esposa e mãe, e 
voltasse a ser uma profissional solteira. Com isso desapareceram logo todas 
as idéias delirantes. Entretanto, para chegar a um resultado correspondente, 
outros esquizofrênicos muito mais seriamente atingidos precisam ser 
submetidos a um cuidado praticamente maternal e conservados assim, se 
necessário anos a fio. (Boss, 1997, p. 25-26).  

 

Na prática, uma terapêutica assim constituída se mostra inviável. Muitas vezes não há 

possibilidades de retirar o paciente do contexto em que vive, de retirar as solicitações que o 

estão sobrecarregando. Dessa forma, a terapêutica assim proposta por Boss se mostra inviável, 

principalmente quando se trata de pessoas com recursos financeiros e sociais limitados, e, 

como afirma o próprio Boss, “é principalmente nas classes sociais mais baixas que ela 

(esquizofrenia) ocorre” (Boss, 1997a, p. 5). 

A terapêutica deve pretender o cuidado, no sentido da preocupação liberadora 

afirmada por Heidegger, que devolve o Cuidado que é do outro, libertando-o, possibilitando 

que ele tenha que se haver com suas próprias escolhas diante do que o solicita e permitindo 

que ele seja quem ele é. 

Retirar as solicitações que estão sendo demais para o paciente não significa que ele 

dispõe de maior liberdade frente as suas possibilidades, o que ocorreria se ele pudesse dispor 

de liberdade em relação as suas possibilidades frente a essas mesmas solicitações, e não na 

ausência destas. Dessa forma, a terapêutica deve ter como objetivo a liberdade do paciente, de 
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modo que ao se relacionar de maneira mais livre com suas possibilidades ele possa 

experimentar outros modos de ser frente ao que o solicita.  

Dessa forma, este trabalho apresentou importantes contribuições da abordagem 

daseinsanalítica para o processo de Reforma Psiquiátrica. Além disso, ele representa uma 

possível inserção da fenomenologia no âmbito das transformações sociais, uma vez que o 

movimento de Reforma é fundamentalmente um movimento social, pois visa à transformação 

de práticas e concepções sociais 

Aqui nos deparamos com outro incômodo, um incômodo em relação ao alcance da 

fenomenologia. Tradicionalmente não há muitos trabalhos e nem experiências que envolvam 

a fenomenologia com questões sociais de extrema relevância, como, por exemplo, a saúde 

pública. No entanto, a fenomenologia possui uma potencialidade pouco explorada em 

questões sociais, coletivas e de saúde mental, como afirma Stockinger: 

 

Mas se há uma “qualidade” para o profissional de Saúde Mental, diríamos 
que se refere à abertura para o novo, a uma visão de totalidade, à 
capacidade de se deslocar para outro espectro de leitura dos diversos 
fenômenos psicopatológicos, condições que são dadas, por exemplo, pela 
fenomenologia. (Stockinger, 2007, p. 13). 

 

Assim, potenciais territórios para novas reflexões, trabalhos e experiências podem ser 

dados pelas possibilidades de contribuição e inserção da fenomenologia nesses campos, no 

âmbito do social, do coletivo e da saúde mental, uma vez que esses são dimensões particulares 

da existência humana. 

Além disso, a experiência da loucura envolve uma peculiaridade em relação às 

possibilidades da existência humana se realizar que nos convida a constantemente estarmos 

repensando nossa compreensão e nos desafia a experimentarmos novos modos de relação e 

presença dela em nossa sociedade, de modo que o tema deste trabalho não se esgota na 

reflexão aqui desenvolvida. 
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